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,r·e.�'I,S
" ,Depois' de um longo e tenebroso .ínvemo, em que

so-,
Não apenas pelo que haja conseguido ou planificado, Vê�IlO B�l'á senw'rfi! um gO�'êii19,J:na "

f

�ente se dedicou à política soviética da U.D.N., o ilustre mas ainda porque, de volta, trouxe disposições Para co- adversários, .meerno os mais humÜ&é' ',;. �!ffl10 ' '3

governador Irineu 'Bornhausen, entI'evist�d6 pela nossa: meçar a governar. Na sua entregista, falta, todavia, funcionários e prof'esaoras, qúe· e9.n��am-' a ser peliE z-:
� , �. 1"- -,) rt �.

eonfreira A Gazeta, falou sobre assunto de:administra- uma declaração: a de que vai abandonar a política guidos e removidos, como mel' rsa que �er,\!.�.a e

.ção, delineando um vasto plano' de realizações no Estado. e corrigir as injustiças com que o seu govêrno se afamo! se exporta, na frase feliz de ilu e:"'pàrIame�ta..r.·
"

S. Exa. acaba de 'regressar da Capital da Repüblica., em pouco mais de cem dias. '." ' , 1\_-:palavra nficial, por culpa 'dó chefe do ex:eru'fivo;
A sua vi�gem, pela� suas declarações, foi' benéfica à San- ' "�óm isso, �e, isso o preocupasse, voltar�a a despertar .não tem merecido. fé. Custa-nos tlinto dize-lo como nos é

ta Catarina, Tambem o cremos. ' . confIança em torno da sua palavra. E. sem ISSO, o seu go- fácil prová-lo. ,É que' o candidato eleito foi traido pelo>
.......................�.-.-.-.- � ···----·-·r

..· ..·····..· ..

:;·:;;;;;---��.. ��:��l�d�;�i�;_:;!�e�ep�;�i�:t�aa::zs:r c������i� �::e��·�:
Previsão do tempo até, 14 dor de todos os catarínenses, .êste, apesar de em minoria,

horas do dia,18., entregou-se: de corpo e alma às exigências udenistas, per-
Tempo bom, com neb�llosi-_ Jilh�ndo 'injustiças gritantes qu,e lhe traziam até inex-

dade. -Nevoeíro. pressivos sub-diretórios distritais,' agentes: exaltados de

Temperatura - Em eleva- um mela;lcólico primitivismo J)olitíc�. A desilusão gerada
. ção. por essa diferença, entre o anjtnciado e o realizado, além

Ventos Predominarão os de tinir a:'oposiçao' e fomentar a reação, quebrou por in-

de norte, 'frescos. teiro e entusfàsmo 'entre aqueles que, nas próprias f'ilei-

Temperaturas extremas ras governistag, depositavàm confiança no governador e

de hoJe: Máxima 23,5; :M;i- esperanças na nova era.

',nima 18,4. ,

No sr: Irineu Bornhausen, 'o político sem dimensões,
...................... comprometeu o governador, antes tão apoiado na expecta

tiva popular. Abalado no, crédito de que dispunha ao as

sumir o poder - crédito que lhe adiantavam os próprios
adversários � ao sr. Irineu Bornhausen cumpre recupe
rar o perdido, volver à estaca zero e recomecar sob ou

'tros signos. Para nós .e para uma grande maioria no Es--

N"'"
'

d N F I C I F tado, os seus projeto' e as suas promessas admínístrati
: ao concor, o.u o sr.

" [erêu i mes de ava caatí no es- vas .sâo iguais aos seus projetos e às suas promessai no-

Ramos "om a" pretelaçã 'o do tíval da G a- Breia 'ha lític�: estes, últimos, que eram a base daqueles primei-
, ,,- 'y ,..' r - n

"

ros, falharam in limine � in totum, qual a razão para con-

E t t' 't' d F
·

I" LONDRES, 17 (V.P.) -. Provávelmente serão' in- fiarmos no execlítivo?'
'

S a u O, o UnC10na lSmO Serão apresentados filmes I c1uidos a, um filme de Ro- _ O que a entrevista da GAZETA anuncia é outra cor

britânicos em estréia no I bert Fisheery baseado na tina de fumaça e não um plano geral de administração,
Festival Internacional de I'musica da Paixão de Back, 'porque de plano, �té agora, só conhecemos, completo e

Filme de Elimbergh, de 1951 e novos filmes de Alberto perfeito, aquele que, na Assembléia; foi inspiradamente
a ser realizado de' 10 de a- Cavalcanti, e dr: Ludwig definido por plano geral de' perseguição.

caso, será possível á Cama- gôsto a 9 de setembro, Berger, 'r Houvesse ó govêrno imposto respeito peja sua pala-
ra atender á sol icítação, sem Alguns filmes especial- vra, .aquí estaríamos a aplaudir as iniciativas que anun-

ferir dispositivos regímen- mente rodados para o Festi- H........... Ci011 pela imprensa. Para levá-las à execução sabe o sr,

tais. val da .Grã-Bretanha serão Irineu Bornhausen da necessidade do apõio oposicionista,
.-_......-_......_.........................V'......... exibidos, sendo também a- João 'Norberto 'porque nele está condição sine qua nono Atualmente, en-

presentado um programa tretanto, o 'governador se ve prestigiado' apenas por uma

retrospectivo de filmes no- Si,lveira minoria que o jacobinismo udenista condensou e está ali-
táveis que influenciaram no mentando à base da trituração dos adversámos.

, , Por motivo da sua recente
'

"-
'

�

desenvolvimento de "doeu- ,--' Nessa lamentável situação, que garantias oferece °

Em' l!0ssa redação esteve mentárío" britânico.' nomeação e posse no cargo
sr, Ir ineu Bornhausen de que o seu plano não será, como

ont m R M h de Chefe da Mesa de Rendas . I
e o evmo. ons�n 01' Como em 1950, serão apre- I" li t

tudo até agora, desguiado para fins políticos, específica-
Frederico Hobold, dígnissi- sentados filmes documenta- de tajaâ, d.es I�ou-se on em

mente uden istas ? A sua palavra ? É DOUCO, porque tem
mo Vigário Geral da Paro- rios, realistas �

experi-lda-EelegaCla
FIscal do T.�. sido nada.

.

quía, que nos trouxe, a pro- mentais de muitos países.' n.este Estado� o nosso

d:_S-. Se, por um lado, o Legislativo, dominado pe" la oposí
prôsíto qô nosso aniversá- tmto conte�'ral:eo, sr. Joao

c,ão, nao possa co�eter, contra o Estado, os mesmos erros

ri�, a honrosa visita' de" -..-..-..-..-.._w........-..�.._w.._ ......� Norber�o SllveI�'a. que' o Executivo renitentemente. está ,cometendo, por o.u-
-

cllmnrl'mentos de s Exl·a'· - Por",esse,mot',vo os seus 1
' d··'· - '.

I'r '.'

'O ',','
,"=-�' ''',' 'tJl1I1HI8 "', ,,:c, ,," ,

- tro, ao concec er a a 1nmlstraçao os melOS para l,'ea 1Zar
-

R D J
.

D' ra dO a'O: '- 'fJ3.WUelro.s colegas de t}'''b'F '

- .
'"

evma. . oaqUlm oimn- 'U "U� Ui'�' 'Ú
'

"

,«-

� plano:>: e obras, tem o preClpU{) dever de cercar essa'J',C cou-

gues de Oliveira, veneran-

DoquB d-'e' Bra '. oI prestaram- � expre�, cessões da,s h1:ais enérgicas cautelas e dás mais vigorosas_
do Arcebispo lVletropolita� U

.

- "lha lO!,nen__agem,
o erecen 0-

garantias de que elas sê não possam desviar para o es-,
110.

" e e a sua exma. esposa, um 't '.' d d tI, � 1 t) d d

g'3UP8
r ' ,t"'" '_<-

R t . t D' '

uallO 011 e esagnam ocos os- cu,sos oe a os e e �e-
Ao eminente prelado, os _ \I' .Ja!. aI,no ,.es aUlan e J,�osa, cisões- do atua.l govêrno: a U.-D. N.

110SS0S mais respeitosos a-: aO qual 'esteve prese_nte, .RUBENS DE ARRUDA RAMOS

gradeciment?s. THIONVILLE; Frà'nça tambCIl1, o senhor TlCho ..,. � _.....,....._ D _ -••••••."

Oriental, 17 (U.P.) - O du- Brahe Rer'llandes, digno De

que e a duquesa de Bragan� legado Fiscal.
'

,ça foram gravemente fel'i- Oferecendo o ágape, em

dos, ,hoje,- quando o carro nome dos homenageantes,
em que viajavam deó:apou falou de maneira brilhan

e caiu num fosso entrei
te o sr. Acioli Vasconcelos,

Thionville, e Uckan�. Ambos chefe da_ Cont�dori;a Seccio

foram conduzidos para o nal da DelegaCIa FIscal, que
hospital daqui.

•

disse da!;\ qualidades do ho:.

Segundo se anunciou o nienageado, por cujos meri

du�ue e a duquesa estão in- tos se fez ,credor da estima

conscientes. e da admiração dos seus co-

O duque e a duques" ti-, legas. Disse, ainda, o ora- Considerando, em primei.
.. ra tese,' "'ue o momento'lO

nham assistido ao casamen- dor da satisfação que sen- �

to do arquidmÍue Otto de tiam, os colegas com a no�
custo de vida, a aumentar.

Habsburg com a_ princesa meação do sr. João N. Sil� dia por dia, exige, para seu

Regina/ H�len, Elizabeth veira -pai'a
.

o altci, cargo de 'necessário equilíbrio, ,me

Mal'querita, da Saxonia, em chefe da mesa de Rendas de ,lhores e maiores proventos
Nancy, na semana passada. Itajá,Í.' Aquele que, vivendo precisa

Dom Duarte .Nuno, duql:le 'Falou, a seguir, o home- se alimentar de qualquer

� -._•••••_ ;. � -._••._ _ ....:.-..� de Bl'agànça, de 43 anos de nagead'l que" em bel\> e co- forma e em quaisquer CO'l-

_.

I
'

· ·

I
,.

idade" é o herdeiro.,-presun- mo.vido, ãiscurso agradeceu dições em que se encontrem;

� ',I".IISIIII,:clooa' , ',0" pr,I,I-elo de tivô do trono .de Portugal. o gesto de solidariedade dos Considerando que, a ali�,
-" ',CÀl-sou�se cóm

'

a princesa< seus colegas e a homena- mentação normal do ,físico

I'
'

t
-'

d· 'Margie Françoisa de Or- gero que se ihe prestava. é condição esséncialmente

-'reli' alen açao- D )818" 'leans e Bragança. indispensável. á existenci.\
,

,

'

,

,

. ,

O hospital anunciou mais humana, pois que, sem ela,
RIO, 17 (V.A:) .,_"., Será Em declaracões concedi- t;arde que o .duque fraturou J' I- t " I' ninguem poderia' subsistir,

'Vot:,ldo:- hoje, na'" 'Comis::sãQ das �dífintarain ,a,qll�l,és ck� à espinha ''e o -ombro eSquer� , IrDlla a- var OS mesmo sem trabalh�r, sem

��' t�'stiça ,da 'Câmara, ,'p J)utados o�tem à "n9J!l�:,�'e- do, alem de sofrer escoria� '1''''11. '8 d' b
qUe sofressé fome e, em con

proJeto' do sr. Moura Brasll portagem, que se pron,jli:tcla� çôes multiplas. Suas condi- .artO O in 8 sequ'ência, um prof,lindo aba-

�ue regulariza ó jogo . no rão contrariamenté à,' prop<Í� çÕés· sito graVes. ' ,Chegou ôntem a esta· Ca- lo, em sua saúde, a mesma·

':rKl{ C me" d m f'
-

P d d' t'
. q"úe todos nós p'rezamos � DR. ;,SOVIETE - Enta�A a

..- s.' .o o se r cor a, a a- s çao. o emos a lan ar que A duquesa fraturou �m pita1 pe!9. avião da Cruzei..
.

• i
-.."

-teria foi há tempos re1ata- tant,o o representante u'de- ombro e- foi declarada foi'a 1'0 do Sul, o jornalista Car- fazemos por conserwar a tu-" sénhora está satisfeita

-da ,pelo sr. B.t;i-gido Tinoco, l-iista como o J)�ssedista. de- de perigo. los Alberto GodiÍlho, Inspe- do custo; ,';" ", com 0, sueesso da viaf;elll
<!io PSD fluminen�, que a- pois de acurad9S estudos, Ao recuperal' os sentidos tQI' de Construção do Insti-

.,

Considerand(; que os pre-, do governador?
-presentou pareCer favoravel chegaram à conclusã.o de o duque disse que o carr� tuto Nacional de Estudos ços dos gênel'os alimenHcio,� UDENILDA - � claro! Da

:à sUa aprovação. Todavia, os que, o projeto. é inconstitu- em

�ile, viajavam delT�):)ou Pedagógicos� do Ministerio j cu�mina.ra� . em �er?,�d�i.:,t

I
zentos e B�s�enta �i1hões,.

srs. Afonso Arinos e Anto� dona1. Ao que tudo faz su- e fOI de eneontro a um pos� da Educaçao e. Saud�, que' e .lin�g.ma'liel eXOl'bltan,,��, _)Iem :ont�I o� do OH;amen-

"nio 'Balhlno soncitaranl vis"' }J01', a ComissãQ ac'eitará a- te, tendo ele e a duquesa vem ao_-Rstado msp�lOnar 'I'POlS que os Quadros Esta�lS-' to deste ano.
•

ta,do pr(}j_eto. a,fim de �pl'e' tese da incosti:tucionalidade, sido lançados fora do veicu� prédios consti'tri-dos com l'e- ticos sustentam que o qmlo- Haora seremos felIzes. � •• :

sentar vo�o em separado. I rejeitando assim ó projeto. lo com o choque.
'

cursos do Govêrno Feael'al.
!
grama de' carne v�rde custa haora podemos cantál: .••

-.._/-

en
, \.

-'

(Continúa na 8a página

Ó /MAIS ANTIGO DJAlilO DE �SANTA' CATARINA
Diretor: RUBENS DE ARRUDA· RA1UOS

GERENTE - D. F. de Aquino'
EDt-çAO DE nO.rE

8 Págínas
Cr$ O,átt

.'

RIO, 16 (V.A.) -' O pre
sidente da Comissão de Ser

viço Publico' da Camara, sr.
'Ruy Almeida, compareceu
ontem á Comissão de Finan
-ças, a fim de fazer entrega
-do parecer do orgão tecn íco

que preside ao projeto de
Estatuto dos Funcionaríos
Publicas Civis da União.
Após a leitura do relatorio

. do representante caríoca, os

membros da Comissão de
Finanças deram inicio ao

exame da materia, funcio
nando como relator o sr.

Aluisio de Castro. Devido �o
:adiantado da hora, entretan
to, foram ap_r:eciadas apenas

-

ires· eIlJ�n,das: �
,
-

�' Atendend,o a que já está
ultrapassado de mais de
vinte .dias o p.rq,zo'regimen
tal que disciplina os proje
tos em reg,ime de ul'gencia,
-eomo é o cas'o-do Estatuto, o
presidente ,da Comissão de
Finanças, sr. IS1;ael Pinhei-'
:1'0, procurpu o presidente da ,.N··_

.....

·�"-J·-I·y-s
.......

-O··
.....

·D-"""··-H-u-u·"·r--·I·u-"
.........

Camal'a, sr. Nereu Ramos, a "
fim de solicitar mais prazo p�'ra n Sup,remo, para o cumprimento inte-
gral da ta-refa de examinar RIO, 17 ,(V.A.) - O pre
as emendas oferecid,as á sidente da Republica en_víou.
:proposiçãó. O sr. Nereu

Ra-j
mensagem ao Senado, 'acom

mos, todavill, fjel �o �propo- panha,da da competente ex

sito d� cum'prü' o Regimen- posição de motivos .,do mi
to, excusou�se á sollêitação

I

nístro da Justiça, pedindo a

ilo deputado mineiro., I aprovação do _nom� do de-
Podeinos informar, entre- r sembal'gador Nelson Hun

tanto, que o SI'. Israel Pi- \ gria, para ministro-do Su
ftheh'o proC,Urai'á os

leade-I
premo Tribunal F,ederal, nares de todos os partidos vaga veriffcada com a apo

'Com assento na Camara, a sentadoria do ministro Ani
:fim de que o Plenario se bal Freire.'

manifeste pedindo o prazo
necessario á Comissão para
o exame do Estatuto. .Neste

Vísita 'bORrosa

\

Da bancadá pessedisfa na
,

As-sembléia do FSjàdo

sos :'

Exmo. Snl'. Pre'sidente
Nobres Deputados
lNDICAÇXO:

Cr$ 10 até 12,OO� como igual
mente o de pão, para se nã()
falar em outros fatores de
alimentação, impossível se·

:da a alguem crer que um

Contribuição do nobre de
putado Siqueira Belo, em

prol da alimentação dos pre-

o .110 da cidade•.•

1___.,

- "

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\DR. MARIO
WENDHAUsEN

Clínica médica de adulto. •

crianç..s.

)�. Cons'ultório - Rua' .Joio·Pinto,
J 1«1'- TIlI. M. 769.

i
Con8ulta3� das 4 às 6 horall.

Residência·: Rua Esteves .Tt

I Bior 415. Tel. g12.
'-, .

-

o ESTADO
AdJninistraçAo

Redação e Oficinas 1
rua. Censeíheíre Mafra,
.to 160:

00 -

'I'el,: 1022 - ex. Pos
tal, 189.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
4.0 - 50' andar
Tel.: 22-f)1l24 - RiO' de

Janeiro
..

RAUL CÀSAMAYOR
. -R,ua"E'-Áfwe.,.de OHveit,

nO' 21 - ao andar
Tel. : 2.9:873 Sio

. 'r�l!lG'
o

. ASSINATURAS,
Na Ca\:Jial

A.no • . .• Cr$ 160.00
Sl:iln�tre .:Ctt 6G,OO
Ttjtnest're . Cf' 35,00

.

No Interior
An-o •.. , •• , Cr$,. .. 120rOO
Semestre •• Ctt 7Q,OO'
Trimestre . C,. 40,00
An'ÚUéios mediante eon
trito.
Os originai§, mesmo
não Publi-c�s. não 86-

.

mO' devolvidQS.
A direção n'ão se res

po.nsabiliza pé1o-s· cO'n

ceitos emitidos nO'! ar
tígos 3ssinad"s.

lUlA .rOM>lIO • J.!Io

,.�OItIAIt�Ot 131 • ,sNlTA t;A "AqJ",,,, ,-

, CASAS A VENDA
RUA S. VlCENTE DE PAULA, 2 quartos, iala etc.

. terreno, 2.0- x 33 (Cr$ 23:00-0,00).' financiado .:., .:

AVENIDA MAURO RAMOS, com todo. conforto, •

quartos, garllje etc., terreno. 10 x 4Ó� (fin-andado
pela Caixa cf Ct" 60.00,0,(0) ..•.. ': .

"RUA CRAPÉCÓ; 3. quartos, 'agua luz esg;p�o, e_tc" cas.

de madelra, toda ,pía"tlida a óleo, alugada por

Cr$ 44}{l,OO _ ••

"

•••••••••• ".' • :..
' o. : :- . � .. 4 •••

RUA AL-MI�ANTÉ ·LAMEGD.\ll· P�9��t:t�8,.�a,,"cons-, .,

tru1d·as
-.
em um de- '51''lI 70: ôtim o Iocal .paZ:iI ·d,epo.

sito etc., .fundos .pal'l.l o mar , "._. .. r r:':

SERVIDÃO F.RANZONI, 2. qJtaitQ.l!, varand.;· cQzihha,
chuveiro etc-.,terrenQ iti50::.;x 3� :dhr�hcj�da p�ró

," ".

.-'."
Mon tepio 01'$ 6il,Q:8.0;:SO) . . . • .. , , ; ... , .• ' ..••. "

COQUE1ROS (rua Des. P-edro Slf.va), �: quarzoa, barr

nheí ros, côpa, salã:o dà' J,it'otar, salão dê visita, )10-

rão hab'ítavél, dllph�sito e1;C).tern.l.TQ. 24 x 60, podêo-
do ser �endiio;.l!'· lote-s' Cfhraiic.iàd� !filIa Ctlib

Cr$ 40.000,0(1)'" '; !.: .. , : .• "'.' ••• : ..

'ESTREITO (Travessa fo de- JàIÚ�i\::O')', 'Casa (l.e lUftdeira.
4 quartos,,'2' salaa, 'cQzin.ha·, ésco.t8. ·toda pintada
a óleo, ter-reno r2 � ,ao, ..... ;, '. ,., .. ! •... ,.;:,.

·ESTREITO (Bairro de N, .8. de !l:s·tlltiaj· préfabrjcatdá..

8 quartos, sala. cozi:if.!ia,' banheiro e'tc·. t-erréno
,

15 x 3'5 ; •..•.• : •. : ; .: .•....

RUA CRISPIM MIRA, 3 qnartos.. �aÜa, vancnda etc: ..

�ua FELIÇIANO NUNES PIRE&, .li quartos, 'sala,
4·

etc. etc. • . , ... , . , , .... , .. , ; . ' ..
< •• 0
•••••••• , ••••••

:·SACO· DOS LIM6ES. (3. q))ii.rtils, eté: s·ene._ ta:mhein
pára comercio ......•... ',' , .. , . , , .

'RUA MACHADO (Estréitp), r.asa de madéir,. 'com 3

.

DR. ROLDÃO
CONSONI

Cirur&,&a Geral - Alta Cirurl'la
- Moléalfu dI! aenheru -

Parro.

RADIOTERAPIA
'RAIOS X

DI. ANT6100 .OOESTO
o

....__ .1 e• .m'-""l�. ••..D.-�..Ih14e earw... o

..._.•. ..,..___..........��
.�;

.

180.*.""

-·'�orltUl·do pf;i�
_,��uld_à.d� d.� .

,M'edicina da. Ufiiversídade clt! São.

Paulo, ondé .forauiste·ute do !Ser.
vi�o Cil'ÚT"iéO do Pt'l-f: Ai'ipio
Com. Neto•.

Cirurgia'. do esto-mago e· Voias

circulares,
.

intestinos deil(llilo ii

Vosso, tir�dt. oriha" ,.tós.tata,
bexica, ntero,. ováriO!! "e trom·pas.Cirnl'giaoCIfoica Geral·Parto.

DnENÇAS D- ........THO- Vuieoc.e'la, varizes'e b'er.nial.
8�rvi,,)' f.'I.llnnlelv.e ",s.pe.ci�li!<a(f.) dae v- L IJI _"_"

Con.sultas: Du .a b " kora•.
".A�; CUlr. #H�(!HnoS ni.étodos dE' rli:'II.'UóstrclIlI e)trata�eJ(to.·

COJls.: RIllt Felip.e'.,Scl\midt, 21OOÚaSCOl'li\ _:;. H;ISTERO .- B"\J�PINGOaRAF{A: - lIETABO-'
LISMO. ·.BASAL (.lteil da C&sá, Parafsó1.

Telet .. 1.6�.

·í

DBA. ·WLADXSLAYA.iWOLOVS��MUSSI
.

E
-DR: ANTONIO DIB MUSSI

.�_ .. --------

1l0:OOO."

Médico.

, Radi�terapia por. ondas curtu"El'etrocoall:ulação. Raio. Ultra

Vli/lé.U. e Il\fl:& Vermetbo.
.

'

·C 'lt'''' R "'raJ'ano D"'l 1· andar "'dl'f;Cl'f)"O v(ln·-. !ÍiOl. 1,788 .........Te�> m, 764.,
. ont1'l 0.10: ua -z ,v. -...." "" ....

JÍllsi4ê'nda�' R.ua Esteves JIÍ-

.10.
Horário: Das 9 á8,12 h<lrall - .Dr. Mussi.

Das 15' fLs' 18 h1iras - Dra. Muui.

a••iàencia - Rua Sanros Dumont,,�, Apto. }.

DR� M. S�'CAVAL-
CANTI

.
. IClinica exclusivamente d.e crl-'

ançal.

.' 70.�.O"
.

lZó.900;ea

DR. D.JALMA MOELLMANN
CLtNlOA NEUROLQGfCA 1i: DE OLHOS OUVIDOS NARIZ E

GARGANTA

Rua Saldanha Marinho, 19.

Téléfone (M.• ) 73(1.
--.....,_-------- FERl1':iÃS7'�EUMATISMO
DR. I. LOBATO E PLACÀS SIFILI.TIC.\S

FIL�O ". '.. EliXir d� NOGueira
Doençall do aparelhp r.t;_.Jltr:torlO f MedicaçãO' auxili.a: .no traTUBERCULOSE

tamentõ da 81f1l18
Cirurgia dó Toràx

Formado pelaF�uidade Nacio- HAMU..TON VALENTE
nal de Medicina. Tisiologista e FERRElIRA
Tisiocirurgião do Hosp\tal Nerêu Advogado
Ramo:!>. Curso de especialização ServiçO's 'de lLdvO'gacia,
pelo S. N. T'. Ex-interno e .Ex- em gerai, no RiO' de Janei
assistente de Cirurgia do PNf.- IrQ. Cobranç:=ts, Registros,
Ugo Pinheiro Gllim",rães. (Rio). Encaminh!:miento de proces-

SAN.TAELA
Cons.: Felipe Schmidt, 38. l SO'S. Re�ursos aOiI Tribunais

DR. A.
. G:msultas, diàri ...mente, das 15 da Justiça CO'mum e dO' Tra-

(Forn1ado pela' Fáculdade Na- às 18 horas.

I
balho.

cional de Medicina da Universi-
Rua Dom- Jaime Câmara,

.

Praia dO' FlamengO'. 122,
de. doenças dade du Brasil;. 20 aptO'. 2. apto. 510 - Rio ,- D. F.

Médico por concurso '�a Assis-.
tência a Psicopatas do Distrito,
Federal.

q�artos. etc ••••••••" ••• 0.0 •••• " � ..

ela

CÀSA DE S •.\úDE SÃO SEBASTlAO
• Sob a diTeção do çlr.� Djalnia- M().n�nann.

---

eDm o eO'ncurllC> .de \e�pecíaUstlls 90m fama européia.
Jlxames e tratamentó uJOdl!rno das ,dpenças do sistema nervoso.

D.'iagnóstic9 e tra.tamento cnmpleto' das mol�stias. dos olhos -

••-.ido. '- nari!/; e ·gargllnJ;ll.

Ãparelnag�m �odernlssillla importa!!.!, dire��mente da Suiça.
Con'suItas na Casa 'de Saúde São Sebastião das 9 horas ás 10 e

TERRENOS Á VENDA

.AVENIDA MAURO RAMOS. 3 lotes de 12 x 45. pre,. o

.por c!l�a lote , , . , ...•........

RUA RAFAEL BANDEIRA, 2 lotes jllnto.s de 10 x· 21
.

, (preço dos 2) .. :' , .

.

RUA FELIPE SCHMIDT, um lote de H,50 x 30, frente
á Ave)lÍda de eontorn.o á Ponte Rercilio Luz (l)lgj1r

. de futuro) , .. , , , .

COQUEIROS, um terre!_lo conÍ a área de 27.829,oom2 ..

CAPOEIRAS (um terreno com a área .de 84.Q.OO,OOm2 ..
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento

'

:, .

TERItE.NO A VENDA EM PRESTAÇõES
.

COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS'e SITIOS
Temes sempre interessados .em comprar casas, terrenos, eJt.b...

50.000,�
26.006.'"iIa. 14 ás 18 'horas 'diàriamente.

Telefone 1.153 - Largo Sã') Sebastião.

FI,orianópoli� - Santa Catarina,

\

DR.ALFREDO
'CHERBM

c'aras e sitios.
Curso "Nacional HIPOTECAS

Recebemos e aplicamos .quasquer import.ancia com garanti�·
mentais.
Ex-diretor do HOl!pi�al Colonia

Sant'Ana.
. ._

-Dr. 8ntônio Moniz de Aragãu
C(jlrlunica a seus clientes e

I

amigos que rei- .

niciou ,a clínica nesta C�,pital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Macl1ado,

(cO'nsult.óriO' Dr. Oswal�o Cabral) - Das 15 às
17,30 horas.

RESID:eNCIA: Rua BO'caiuva, 135 .....:.. Tele
fQne M-714.

hipotecarias.
A..DMÍN rS'l'RAçJ.O DE PREDIOS

Mediante modica comis_são, aceitamos procuração, p�:ra ad.mi
nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos' etc.

CHACARA

dó Hospital Psi-Doenç�s nervosas ementai?
lnipotencia Sexual.

Bua ·Tiradentes nO 9.

CODl!Ultas das 15 ás 19 horas.

FONE: M. 798.

Res. Rua Santos Sarai.,-a,· M
- Estreito.

Ex-interno

quiátrico e Manicômio Judiciário

da Capital' Federal.
Ex-intern() da, Santa Casa de

Misericórdia do Río de Janeiro.
. /Clínica Médica - Doenças Ner-

SÃO J OS11; (Estrada do roçado) .21.000,OOm2, arvores

fru tiferas, café e outras bemfeitorias

FAZENDAS

Uma pequena fazenda em Cana;vieiras, com frente á

famosa .praia do. mesmo' nome, tendo 4.344.728mZ,
casa de· residencia, engenhos, local ótimo para 'a:
gricultura, avicultura etc ete

',O
• ',' ••••• , •

INFORMAÇOES

18,000"-'

vosa.s.

Consultório: Edifício .Amélia

Neto - Sala 9.
� Residência: Avenida Rio Bran

co, 14.4.
. Consultas: Das 15 às 18 horas.

.

Telefone:

Consultório: 1.268.

Resi��n.cili: 1.885.

DR. �RMANDO VA
LERIO DE ASSIS

MEDICO

DOI! Servi�oll de Clinica Infant�
... Aasistência l\furticipal .i! Bos-

,.

. \'
Rital

.

de Carida.de:-
CLINICA

.
MEDICA. DE .CRIAN"

ÇAS E �DULTOS
. '. �.Alergia/�.
Consultório: Rua- ·Nunes 'Macha

lo, 7 - COMultas dsrs 10 ás 12

• da. Iii 4s 17 horas.

l1eiidência: Rua Màrechal Gui,

lIuirme, ri _:_ Fone'- -'- '183.

500.000.••

Drs. Waldeliro Casc�es
e

_Jloberta Lacerda
ADVOGADOS

Sem compromisso, pal'a o cliente, damos qualqueT inform�
dos Ilegocio.s ·imobiliÚiôs •

ESCRITÓRIO DE:,.
- ADVOCACIA

.
,Dr. Alvaro de

Ca,rvalho
Doenças de Crianças

.

Consultório: Rua Traj_a-'
0.0 s/n. Edif. São Jorge -
1° andar. Sala.s 14 e 15.
Residência-t· Rua Briga- t.utos e Caixas de 'Aposenta-

deito ·Silva Paes, S/fi - 30 ""dO'ria. Acidentes do Traba

andar, '(chácara do E'Spa- lhO'. InventáriO's. Sociedades_,..
nha).. Nat.ural1zaç'ões.
Âtt;nde cl-i�mente d�l! Escr�tól'ÍO': Rua Vitor'

,

14. hs. em diante. Meil'el�s, nO 1� - 2° andar_

DR. NEWTON
D'AVILA

Cirurai.a·,�ral .- Doenças de Se-,
nhoras -.. I;'roetelogia
Elétricídáde MédIca

DO'SOLICITAIJOR W�:t
:DIR CAMPOS

Advocacia em g_era·)
Funciona juntO' ao-Slnsti-Gobran�ãl;l amigây�is � ju'dicia�s, inventários,

de�pêj'()s, d�$9uite:s, tí'tJ,11os d�clà-ratóri!.ls, nâtura
lizaçÕés, retitiçaçã.o de Mlne,' investig::lçã. de. pa�
ternidade, usué,apião. inden.ízaçoos, 'çe.es traba·
llli.stas,· c6.ntl'atos, �·eqtlerim�nt.os, proteiitQ�, detê·
8as, recur·so.s bem eQmo quaisquer 9Utl:OS serviços
relac'il'1I'l.ados com sua 'llrotissào.

.

RUA TRAJANO. 33'""'- lo·ANB. � Fone: M-711,

Consultório: Rua Vi�9r Meire
'les n. 18 - Teléfone 1.507.

" ,DR. LINS NEVES
-� Diret.or d.a :M:at�rnidãJe ti roê-1 tj\rde dile 15 horas em diante.�ço. dó Rpspital dE C'irIdadé.

Resid�ncia: �ua Vidal Ram�.s,'.

.

CLINICAS Dg SENHORAS

-,
T l' f 1422

CIRURGIA _ ,PARTÕS
- e e one .

-_
•

-ASsrs.TENCIA A() PARTO E ,,..,_ _

9P'ERACt'ui:s .'

ºB�Tl!lTRIC.ÀS
.

DR. PAULe .FONTES
Doenças gJá.n·dulll(re:s, .tiroide,. Clínieo Operador

D R I R
.

4 S·,eTAnOl, �iJ;lOlij�j.li itc. .

.

_
Consultório: Rua- Vitor Meire- : ,r).� . ,I'. :1'.�..

'

8 91'1e a, '. I ·,·aPistlltbio,l\ nervós08 - Esteri- leso .. • a-
r

lid_ade � Regimes..
.

Telefone: 1.40&.

AdvogadoConsultó,:"i.o: Rua Ferli'ando lb- Consultas! das lO às 12 e

daal
. '.

.

.

eIa.do, - Tel. 1.481. 14 às 1\1 f!oras. Rue S'intol Dumont" 12 - A.P�. 4Resid. R. 7 de 'Setembro � Edi!. Residêncra: . Rua Blumenau.
.-�c,uz 'e S.ouza - Te!' 846. " Telefone: 1.620.

....:.. ---:---:__.,.-,..-
_

........................�� � �
-

�.�!•..•o ··�·ili·li§;·fi!l';;;;;j·;; ';·.'.'.?..'::::�;
I,' '-'·----'A.....--;.-...0

.......

·.-
,

.

>

$I'S'.,AI.'" r.It.loallte ••Dt.lb\ll",.. daa.'am.dQ8 00.· 1,.·'·,.,·..

·.·.I'· "

.
. 71 IMaGO -DJ8.'I"II"&- • RlV_;P.,..U.· .�'��.; _

-

'\ ele' IIOnll11_to d. •...mll'G.. ..1'.Gelo.. '-na.
'. 'l!!!!!!" ItoD. • ....'0.: algoc:ll.., '1D01I... ·• ..lcua••to.:-

j
,

,

pG.. .lfal.'... que' MOela. _�.trm.Dt. \ d.. I';. ..'.0'.. I.hrlool' A Coa0 .& CAPITAL- iheam. ti·
·

••t....o '-0. Bnra. Oom.Nliat" do IDteilo.. DO ••"tltIo eI.. • a••••m ,....
i

• • .

ri••t....t.. d••f.tua"... .ua_:" ao_pra.' MA'l'RIZ :... Flo.l••6poll••• ,rllll&18.m Blum.nau .. LeaS•••
------=

·Có.n$ultas: As 11,M horas e à

ALUG,A-
ótima, sala -

a:o celi'r.
A' Pr,ça 15 de Novcol:bto-, 20, 2· �ncb"
(�t�'s do. Reshuhn·te Rou)'-

.

Trahr no .. -mesm'o· loc�1

/, ..

( ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ES'Í'ADO-Sf xta-Ieira, 1-8 de, In:iÍQ' de. 1951
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'. -, IRM ANDADE DO

DIVINO,
PADINS" onde

.
icara ex-l ".1'''. preço 'vem sobremodo. auxi liar o . .corrtra Sel\ projeto, antes mesmo •

,

.

.

",
.

.

,'.
.�_ ..... "

',��.;oc'.,r!-:-� �
Chefe do Poder Executiv@,'desseprojet'osers'ubmletidoàESPIRITOSANTOE' SS. Pdosto ao PUbbl.lCO, ct!);mu��.Eh1 aparte: o d�pu�ado,'Coelho discussão dó pleTlá�'io, porém o

-. ;' TRINDADE o' c.om as arraql1' nas, eI-

de Souza salienta. que o projeto pai-lamentar: pesseclista, com suo FESTIVIDADES ) D�,' SS. i Iões, kermeases," j;OgOS; bar,
'fRINDADE' churrasco etc" com grande

Tenho a honra'> de convi-' queima de fogos' soltos.
dar as autoridades Eclesiás-: As 16 horas proceder-se-á
ticas, 'Civís e Militares, As_' a .eleíçãs para o novo Fes'ponde que se ,houver essa d ua li- vação na sua in\f!iativa, pois a

regulamentação das_substituições soc iações de classe bem co- teíro.>
mo o povo em geral, para As 17 horas c.onduz ír . odo. Chefe 'do Executivo em suas

,
'

assistirem a tradicional f.es-· Sr, Festeiro Para .a. casaausencias e, impedimentos já.foi
ta da ss. TRINDADE, a rea- Paroquial, onde fará a en-processada em diversos Estados, .

lizar-se neste distrito nos trega ,da "COROA'" a' seuo govêrno assina, decretos sern O temor da U D N com o muito, •
'<,

• " .,

d' � suce.ssor, voltando ambos1tI' t te ri bem salientou o deputado Wilmar dias 19 e 20 o. corren.Le,(,,1 a, a qua r e ap os a, pos .e rro r- VI
•

. • constando do seguinte pro- em seguida à Matriz- paramente, ';.r't �ecl'etaria que referen- Dias, é que o Pl:e.sicl.ente da As-
'grama' os agradecimentos . a.a Ir>

-

dar a lei. sernb léia possa subst itu ir o atual

I
.

.

dac
"

/.

d u t'
ç- Dias 16-17-18 - As 19,30 man aue.O deputado WIlma!' Dias la· governa 01', luas, nes e caso, e

".
,

D I I' horas tríduo de novenas em As 19 horas novena.m-enta que tal erro seja pe rm i- precrso que eu s sa ve o sr, 1']- , "

,,'.,.
'

preparação. I .

As �1 horas queIma de no-/tido e, e que é 111Uito peior, seja neu Bornhausen de adoecer por-7
•

•

"

.D'ia 19 - As 19,30 I!Jras, I
vos lindos fogos de artif i-defendido nesta/gasa, Q deputado que 'se cair de cama '" os ude-

Osvaldo Cabral, como de outras nistas .cairão das 'nuvens! , , ,

a Irmandade incorporada cios.
-lt

conduzirá o Sr. Festeiro da" É Festeiro o Sr, MANOEL

�ása Parochial para a' Igre- tINOC�NCIO �ARTIN.S..ja. , ,� Abrilhantará todas, as f'es-
As 20 horas novena, após,' tividades a banda musical

será .. conduzido para p Im- "'AMOR À ART,E" e um bem
ipér io o Sr, Festeiro, séguín-] instalado serviço de altos
t do com bafraquínhas; lei- falantes. &'I

Iões, kermesses, Jogos, bar, I
.

CONSISTORIO,' e� Trfh
.churrasco etc., com' grande dade,' aos 15_ çle MaIO de

.

queima de fogos- soltos 11951. '

,

,I As 24 hOl'a�· queima de I ,Osmar Laurindo da Silva,
lindos fogos de artificios,' Provedor.
especialmente fabricadosl���
para esse dia, em seguida , .

conduzir o Sr. Festeiro para
a casa Paróquia.1.
Dia 20 As 7 hoi'as corri '1coITr'unhão geral. .

�o��u;�;:';,'",::, a i:�:�"�a�= II ..N .G li 1: S A
fa�s�n�:r��l��a;eft�r: ac�;�':� ·tt;lil(filtll]
ção dos "ESPADINS", s,e-

.

.

guindo a santa missa sole- r Õ N I C A'· A P E R I T I V A

taclo Mascarenhas. I) .o rador res-

_-

institue dualiclàde <te governo, a,

parte qu�' é"a'mp<liado pelo' depu-
pe riorldade e surpreendente ag i li-

"
'

dade, desfaz as arreÍnetidas econ

vence de que não há nada de. ino-

I

ANIVERSÁRIOS:
JOÃO MIROSKI

da.de, o 'projeto cai rá por incons-

titucional.
.

. �

Irá apartes do deputado Osval-

do Cabral, qúerendo 'expl icar que
_/

e exma. esposa; sr. Nestor
. Dutra e exma. esposa; por

Ocorre, boje, o àniversá- parte do noivo; o sr.. An tô
crio natálício do sr, ,João Mi- n io N. C. da -V-e-iga e exma.

c.roski, alto funcionário \ da senhora, e sr. -dr. 'Afonso lVr:'
"'Contadoi"ia 'Geral do Esta- C. da Veiga. e exma. censor-

j
J

-do e pessôa grandemente 1'e- te, c- ,

•

-:lacií:mado nos circules so-I Após os' esponsais os' jo-
-eiais e esportivos desta Ca- vens nubentes viajarão em

r -::nita1. ' ., viagem dé núpcias. '.
.

.

O aniversaI,'iente será

a1-,"'Vo, no dia de hoje; -de home�'
,

..

1llagens dos seus colegas e

"."'1"01' D ra.zamigos, as quais nos asso- II u l
,.,_"... -efamos.

(

FAZEM ANOS HOJE: PrevenindoSENHORÉS� .

b b
. tais erros,r cabia àqueIe pa rIa-- p�'. Menesca,l ,do Mon-T«il , OU 8) mental' denunci á-Ios da' tribuna--:.te, C1rpICO, em Itajaí, I.

�
. ')

<

da Assembléia.
- Dr. Aderson �orn Fer-. 'Quem pratica a avi�ultu- �: Depois de prolongada discus.

ira, advogado no RIO de Ja- . ra deve levar em consldera- -

d t d W· 'I D' d
.

!
.' . .

- sao, o ep.l} a o I _n1al' las e-<4fieÍl'o. ção O segumte:'

l.clal'a· que' seu'pr<;>jeto é i!lSpirado
. SE.N_HORITA: É indispensável a- vacina-

na Constituiçao Federal � calca.
- LIgIa de Sóuza Bach· -

d' 't ,',
' .

,

_
. .' ; çao os pll1 os. I ecem-nascI- I do em lei. identica aprovado una· '

18 DE MAIO_filha do ·sr. Leopoldo Bach.

I
dos co.m ar vacma cont.ra o I' t I U

,-

D .. 1CASAMENTO: ' .

.

. ,n,l111e111en, e p� a n�ao emocra·
A data de hoje recorda-

, .' epItellOma, ou, como se dIZ
I" tlca NaCIOnal, no RIO Grande do I

•
. Enlace - Dutra-VeIga comumente, "bouha". A mo- ,', I nos que.

_'. Civil e religiosamente rea-
'

iêstia ":se manifeét( princi- Sul.· 'T J

- em 1..002, a e�quadra �em' .

h- 'd' Os representantes· �da U.D.N" 'E'te"a-o da Gaula descobrIUcdza-se, aman a, na reSI en- i palmente nos pintinhos e ca-

.

'.

..

"
,,,. v

•.

d d' d
. , ,

, um tanto nervosos, lIlVestell1 de
a Ilha d'l ':Bnndade'"'ela os aIS a nOlva, a rua: racterÍza-se pela presença, ;< .

<
. '.,.� 'd t C t" h 27 I )

I
...- ,----. ..'

em 1635 Hennque,:;r::�a�� e

m��rt�o�i�i d�' �;a�r�s!��st::br�sas c�;�fi� CI"O'e O' I" a'# r-I'o I Dias e� um e�contro;
.'
no

:;gen:tilíssima. é prendade se�, ul.ceram7se,. Pl:tJvo'cando in-! . ".'. .

I
Arraiál, derrotou uin desta-

'::-nhori�a, Lenira }Vandra Du'-
, éhação e fechamento dos 0-11' .' '. camento holandes:. compos-citra, fmo ornamento da nos- lhos da ave. Sobrevêm com- RITZ to de 120 homens, ".

;,sa sociedade, filha dileta do plicações de caráter difté-I'
Ás 5 e 7,45 horas - em. 1638, os holan�es.es,

<��osso estimã'do conterr��e?, rico revelados pela presen- RUAS SEM SOL comê;nd�.dos pelo �rmcIPe'$1'. Nestor Dutra, funcIOna- ça de p-!acal;l na� garganta.:
.

Censura: de. Nas?au, assaltªlam. as

-:xio do Departamento dos I Estas fonnas de àssociação Até 14 ano§.. .

, t.�Hlehell'as ?e Sanm Anto-
""Correios e Telégrafos, e de .

são as máis graves e exigem ,No programa: '1110, na. Ba.hla. O Mestre .de.

d L' I.. .

A' .' I d· V'd
",. C mpo LUIZ Barbalho sam-;::a���:;"����:,a�� OUI::,,' �:����s CUIdados no trata� A;�O����: s:bi�a.a. Dese-II d: do, reduto li'tacou ...Q,S ho-

Ser-v·I ça' brasl·le·lro da B I' C··'Tenente AmIdo José M. da A terapêutica" do mal não; nho. rianc[eses pela retaguarda.
a • •

...

V' d E 't N' 1 I D ' e'palhando confusão entre 1. elga, o xerClO, aCIOna, ,ê bem o que interessa� pois ... reços:
,

::;.
. ...• ,' '. ,SUL DO"AMAZ(7)NAS"

"c
.

��

-:.fHho do sr. dr. Afonso Ma- muito mais facil será evital: l_.-Gr$ 5,OO�:f &,20 7';� '�. ",:;--"'�,1l.�·,;�l'Opa'S' ."l�U��\llg�S,.....que fu-
Hora do Rio r Prefixô Kes. Metr�:,ria Cardoso da Véiga,' diTe- 'a molestia do qlJe trata-la·j OD�ON

'

,I gIr�ll1" deu::a:pdp em., campo, 2000:_ 2130 ,GRV 12,040 24,92.·;tor da Diretoria da Produ- portailto o.caminho a segui;,,I Não haverá 'sessQes cine- (muItos mortos e ferIdos; 12'0'00 _ 21'30 GRU'f' I m 1773 nasceJ o Mar-" , 9,915 30,26-'ção Vegetal, e de sua exma. será o da vacinação preven-: matogra Icas. � e
'., .' NOR'EE DO AMAZONAS·-eonsorte, d. América Macha. tiva, que se opera 'da seguin-l � ROXY.

'

I que� de
. ��ncla. FMarIanO Hora do Rio Prefixo Kes.,,'do da Veiga. te forma: ' '.

.

As 7,45 horas
, !.Jose Peren a (a

. ,

onseca,
_ 11,860O ato .'civil será realiza- .

.' I SOB O SIGNO DI<� CAPRI-, �nl.1'quês �e.Manca, mora- ;�'�� _ ;i':� g:� 9,915,...,do às 10 horas, servindo de Depenar a face interna
I CORNIO I lIsta brasIleIro, nasceu e '

N B
'

E t f
.

� .

e horáriosd 011 e-xtel'na da coxa da ave,'
"

O,el1sura: 'I morreu no Rio de Janeiro. ..

'-tO 'ds a1s3' 5r:1Quenclas·'testtlmunhas, por parte a
'. , '. , 1773 1848 F ' VIgor a par Ir e - -tJ •::noiva, o sr. Nicolau Gl;mo e e aplIcar aI, pOI' melO de um I .

Até 14, anos. I, em
.

e . ,ollno�-se -
_;�xma� esposa; sr. Jqlio Ti- pequeno pincelou escôva, a< J No programa: I em ÇOImbra em �lloso�la e I I III D .I, IntA la'�zíano Dutra' e sra. \i. Olga vacina contra o epitelioma ; 'Noticias da SeIllana. I ma.t:ma�ica .. DepOIS da m��- BC ali .�-«, all8 va«:''''>JI.IIIti''RlH:»· a

,�BasaüoI:la Penna; do noivo, contagioso das aves veri-! A cegonha me enganou. pendencla' �n�rou na pohtI- .

S- .

B rlba Luiz
.

,,-.{) S1'. 'Ténell-te Ari Oliveira e ficar nos dias se{uint.es o Desenho.' ,

ca, sendo mmIstro da Fazen-
,

.

rI.., .8. '. '.'

'

-<:exma, esposa; sr, Martinho ttas�imento de umallZquena Preç�sJ '��� de 1828,a 1825: senado!' NqVA. YORI(!.""I A

uniãOI
A"·bôúto'rf,t�ertha:-<:.Lutz_�M.",C. da VeigaH�"",senhorita �eslcula. Caso m�ta ·nao se Cr$ 5,90:e,3,20 - .pelo .'Estad_? d?, RIO. �e fa. d.a'S Millheres.Ameri�:t\na8", recebeM· um".'DiPloma em

. ::::MaíiE!le�M: c::"dà Veiga. • tenha, formado, repetir a
_ IMRERIAL' '[l,eiro, cóitsélheiro"de'Estado," de Nova Yôrk organização uma receRção que terá lu-I �A, ,lcerimóni:Í' religios.,à. se- tàC'in�ção. pois a existencia ÁS 7,45 horas marquês, de Maricá, ca:va- particular-Q-Ue ·}tromove. iI:v. gar no lÍot�l B-iltmore, �est���râ celebrada na Capela do da vesícula. quer dizer que a DESFILE DE PASCOA. {heiro da gl;à»de_Cl'UZ da 01'- mizade e a compreensão en- . cidade, . no dia 6 d� maio,�<4{;olégio 'ClI,tariftense, às yacinação pegou., Todos os Censura: ' dem �o Ci'uze.iro, da o�dem tre as mulheres das ·Amé- Estarão Jll'e.sentes di��rsos---'--v-' .

:10.80-bora·S" sel'vind<i de pa.: � bon,s laboratórios têm à ven:' Até 14 anos. de C:IS�O, SOCIO do InstItuto ricas _ indicou o nome d� senhol'es da coloniá latino-
:.raninfos por ®.rte da n()i�' da esta vacina, cuj�,éusto .No programa: BrasIleiro, .membr� �a Junta Doutora Bertha Lutz

.

para americana e altos funcioná- .

"va () s1'. JOl'ge C. de Sonia é insignificante. .

'
'

. Noticias da Semana. do Co�erclO, admmIstl'ador recebe'l.-b titulo de "Dama r-ios do Secretariadó das Na-' . ,
.. ..

� '. /'
, 'Atualidades Warner Pa- da· imprensa regia, etc. Co- das Américas", de ,�95�. ções Upidas.,..,.,-+c----�--------�..

- thé.
\

mo pensa_dor e moralista foi
"

Preços:
.

um, espir.ito' Iucidó, concei- - em 1825, Lord' Cocka� A escolha da "Dama das
Cr$ 5,00 e 3,20 tl.lOSQ e perspicaz. A sua ,o� ne deixou o serviço! do' Biá- Américas" é uma átividade
IMPERIO-, (Estreito)

.

bra intitula�se "Maximas, sÜ, e embarcou para a ln-
anual da "UniãQ das mulhe�

.. ÁS 7..45 hOl'aS pensamentos e �'efJfxões", _glaterra; :,.; .,"."
/

,res Americ·anas".-N'o passa-
, TERRA' DO TERROR q-ue foi'anl publicadas em - em 1942, o navIO mer-

dQ, :t;o:Pam. �claniadas as se-
\, 2) - Contimút'ção do se� 1837 a 1841, em tres partes, cante brasileiro '.'Comandari-

guintes ,personalidades ' do
l'iado: e distribuidos, gl'atuitamen- te Lira", .de 7250 toneladas míÍndo f'eminino àmericano:

" AS NOVAS AVENTURAS te: ÇolabOJ:íou �<!.�Çonstituí-: e 51 homens de fu.1pulação, Sl'a. Gabriela �istral, fam()� .

DE mCK TÊ,ACY .. , ção 'dó Imperi6 e escreveu foi torpedeãdo.'por submari-
sa poetisa chilena; Srta.' .. ." '.

. -' . -

t' n:os nazístas.' R>; Précos.: .
_ '"

'. ,Lalguplas,COmposl,Çoes poe h Minerva Bernardino, da .c-." 1: , -d$ 320 l'1
' -'

André �ilo Tadasco
pública Dominicana, repre�

f)eda,ra�ãoc â. ;'l��a "'

'" '"

.,'�, CM'.. '

'

,

' '.

". �:::::\J��d=:� §:!� E�:!
""<ra�e�!�;:m;:ç:� !:�::e:;:: t�t;��6:M�8;��c;e e2�· CoO·ferêntia. dá fràternidBde': (fitOsaCriií,""'/'[�f��::!::��:n::�:f:����·de abril· de 1951,. g�ixóu .de fazer I?l!-rt,� ..

aQ _yuad,ro ·d-e flln-. '

__

. \ ',� . ,
"

.1 i Estado's 1]'Wld;os na ONU, �',ciotíários "desta- fir,l11a', 'por �ste rno1;iV.9. JIÀo/ �ssumimos ,

.

.
-

"
.

C' UBE"-"'-1"·'2 n;"E AGO-STO ;, I
.. ' a 'Sra. Jos�fa T.. de AguérrI,-qualquer'eomproniisf>,o ,.sÔJ:Ú;e.,:ne�()é}!9s.e.n'ta�Qlád?s 1>el0 . ,_�HOJ�, À NOlTE, NO

.

L, �,:.. ;.'.' -, o.,', ' I' t-' f 'n'",,;';mesmo p�i'a ii-d:sS3;.:fj..ma:\;E>edi.ói�a-f;iÍ}�:za·�dos. client,es .A todos 6s espidtlla1ista�, :'s�m ·dlst�.n·çãólêligios�, a: ",Era- I' �:�::�:��ee, pro es�?ra,. l�.

<�q.ue se: encon. tra:Ín. ttom... :.:,é\,el)€��os.· �.'� o,'r,,�ç.-ª-�e,'l".��si�fo,rn.eci�s� ..
< ,'< �

"
.

II
".

B' >'} 'A
'.

d T' A Douto�o Bertha' -Lutz.'.

,'�t'd '" I e
""

para a t.el'.'l':ll·dade"·Ros'acruz" M.a.x,,R.einde,.�-jlo ra,s
..

1. "�
..

, ,venl:,.•§l 1-'
' .. ,'por nossa 'f.lrm_-a, pOl, I� e�me ,l9':<:\l;lque;e�,�: .!lHOI, '-

que atUalmente exerce as
,.confecção, de IÚinÍI:i}�'Ós, se dj_lligjreiYi,,:,'direta:rye�te a nl -, }Llca 1.000, corivÚ:lapar� à Copférência Científíco-Crist�. gu.e, I funções de Secretária' do

"/"""" 'firma sito a rua André de .Barros 339, em GU�ltIba, onde
seus dOIS Di,reto!es efetuarão, hoje,' às 20 horaS::fo tradIcIOnaL ! Museu de Histéria Natural,

, 'perm�necemo� ��int�i�o dispbr d� t6dos��s clientesdes-sa. �
" . I no Rio de ja�eiro, é reco-

�

·.;iConceituada p'raça., ..
./' '

.' Clube 12 de Agôsto. 'A entrada será franca. lnhecida mundialmente comoNEONS'üL LTbJ.C
_ .

./
--

,I
. ,

'

, ."
-- ,

I
e.ientista e líder feminil1a.·.t\v. \Yo1ff � Díretor -----�-

__-_-_,,---

vezes, tentou justificar com ca-

sos identicos -poss ivelmente vel'i·, são.

ficados no govêrno passado,"mas
o orado�' responde que, se houve

ne com sermão ao evange
lho, . que ,após a missa ·será,)
con,duzido ao Imperip o Sr. iFeste_Íl'o com o par de"ES-

: is· . 'e u ;1 V � t '; s � E N 'ç A S
, --

,

Metros
25,30
30,26

entral·ão em

'.,

I}omm.g-08 F't'rnan.<]es de AquinG' e Senl�ura
parddp».m a�,g ''Pn�ute�',e ,pess_.oa�

,i' �i"Jní.g6'S �o n�Rcim�nt{) de 8U� bUla
'" ,--,,""SILVIA'MARIA, -

,'(".

o:c6rr'M'o a i3 d:o .. c;rorr�& na ,Mà.t�,rniaád-e
«flr. Carlos Gorrêa�)� ',..

,
'r.

"FToriaIrÓpli)U$'; 13 de maio dê' J951 ..

.. ,

"\

\

/
.'} ,

! ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espb
Dire�'1o •• PEDJlO P"UW .....CJU.DO,

I

RIO, 17 (V.A.) _ Já está lementos da seleção espa-
No ultimo riia 6, Cacador viveu um de seus mais g lo- assegurada a presença de nhola,

riosos dias ao que se' refere à parte desportiva, pois, em um quadro da Espanha
.

nó Relativamente a presença
prosseguimento ao' Campeonato estadual, defrontaram-se Torneio dos Campeões. O -s r, do campeão inglês, Baras
nesta localidade as equipes do Gremio Esportivo Caçador Ottorino Barassi voltou a si nada pôde' adiantar, uma

c Atlético de Jcaçaba, respectivamente, campeões de Ca- informar a ·C.B.D. ontem, vez que os entendimentos
çador e de Joaçaba,

.

I sôbre o curso' dos entendi- estão sendo realizados em

O vencedor desta partida seria i campeão do Oeste, l mentos com=os mentores do Londres pelo sr. Stanley
.

pois-todos os outros.já haviam sido desclassificados. Com i futebol ibérico e teve oca- Rous, que se esforça pela BLUMENAU, 17, (E.) _ s�". do referido atleta esteve
o titulo de campeãovdo Oeste, fic� assegurado para o pos-l sião de comunicar a vinda ao vinda do Tottenham ou, a I O guardião Oscar, que de-. estipulado em apenas 15.DOO
suidor, na pior das hipóteses, uni'-honroso terceiro lugar grande cert�m� d� julho, de

I
�Q �ew C�stle, se t.otalmen- fendia as cores do Palmei-' cruzeiros, importancia esta.

no Estado. ',' ! uma das prrncapars equipes te impossível a vmda do ras E. C., local foi cedido que deveria ser paga a vist�
O desenrolar da partida, nos mostrou um Grêmio i daquele país. Não está de-

I campeão.
O New Castle foi por este clube ao Palestra ,pelo clube da terra dos Pl

disputando uma partida cheia de tecn ica, e com a comba- cid ido, ainda, se virá o Atlé- o vencedor da Taça da In- Ital ia, de Curitiba. O "pas- nheirais.
tivídade do adversário, assistimos a uma das maiores tico, campeão da Espanha

I
glaterra. De qualquer ma

partidas que por aqui já houve.
'

'- que assumira alguns com- .neira, a C:B.D. mantém a

O Grêmio, exercendo um forte predominio sobre '\ o prornissos, anteriormente ao expectativa de que o quadro
adversario, não teve dificuldade em marcar o tento iTii-1 convite da C.B.D. - ou o do Austria, vencedor do Tot
c ial por intennedio de Ruddy. Com contra ataques pe- I Sevilha, segundo -colocado tenham, poderá vir a parti
r ígosos, os joaçabenses, Punham tambem em polvorosa! no campeonato a 1 ponto do cipar do Torneio na hipóte
a aefe�a' local, sendo que. se sobressaia o trabalho �e I líder. Aliás, o Sevilh� �onta se da ausência dos ingleses.
Binha, que pode ser considerado o melhor centro mecho em seu quadro com varlos e-

do Estado. . -

Todo o prÍJr!.eiro tempo deixou a .assistencia em sus- festival do Vendaval f. C".p-enso, era um lado que corria serio perigo>,ora o outro. j
A pr'imeira fase terminou com o placarde favore

cendo o Atlético por l-a O. Logo no inicio da 2a fase os

joaçabenses mostraram que estavam dispostos a tomar as

redeas da partida, o que conseguiram por algum tempo,
mas logo a seguir o Gremio da mesma forma, conseguiu
equilibrar a partida' e depois dar as cartas como, queria.

: Viu-se então ataques e mais ataques sobre a meta
do guarda-vala Joaçabense e pouco depois o gôl da vi-
tória Caçadorense, I

No quadro vencedor devem-se destacar Binha em

primeiro plano, depois Ruddy, Baltazar e Morais, numa

cotação tambem muito boa,
-,

Aliás, .Ruddy na linha foi o melhor elemento, sendo
considerado por todos o elementos que mais perigo, ofe-
receu a méta adversária. "

,

A equipe do Gremio estava assim formada: Xavier,
Morais e Nilo; Baltazar, Biriha e Nelson-;' 'Penicilina,
Nondas, Ruddy, Nequinha e Edú.

Torneio dos cem

peõs mundiais Torneio «Flávio Ferrari»Caçador projeta-se DO cenarío

esportivo catarlnense •

Inaugurando a disputa do
Torneio "Flávio Ferrari",
está marcada para a manhã
de domingo, no estádio da

F.C.D:, a peleja entre as e-

quipes do América e da Fe

deração. Reina enorme in

terêsse nos meios varzeanos,
pela efetivação do sensacio
nal confronto.

Oscar·no �81estra

CrS 1.400.000,00, em Madrid

'RlO, 17' (V.A.) '-'Está Rio ocorrerá a 3 de junh�,
"aesegurada a temporada da possivelmente contra o Bo
Portsmouth no Brasil. Foi tafogo.Os ('·staririell.se's Ivan e N"icácio brilharam 'loque asseverou na F.M.F. Mostra-se o presidente doNo estádio de Alvaro Chã..: ·3 x O. Os catarinenses Ivan o SI'-. Carlos-Marttns da R�-I'CIUb "a}ivi�negro el.'ttusiasma�,ves, no Rio, dêfrontat:ull:.se 'e Nicáci·o, ambos da� equipe cha. Declarou"'o presidente do com a nova temporada,.�-�erç'a�feira última", �m' pê� santista, pela primei'ra vez do Botafogo haver recebido pois o 'club britnuico possue

. J€ja de carater amistoso, os jogando ncy Rio, cumpriram urÍla comunicação de que a um dos esquadrõ.es mais pos.quadros efeti(r.os do .flúmi� performance das Imais .con- equipe do clube. inglês em- sant�s da lri'glaterra, figu'::
nenlle e'. do Santos, de' San� "incentes, segundo as emis- barcaria para o'Brasfl', em rando '1111 sua ,representação

. tos, vencendo o pl'.imeiro por soras, duas -turmas, a 29 de maio e alguns elementos,da'Seleção

�''':JOgO'' Univ�·,.sitarios !:, ��j����:I��S:�:;,�v��e�� Nacional, .

.'

:'OS' JOGOS UNIVERSIT�IOS cOl'respondem
.

a I nos.s,o pais a 30 �e ma�o e�", Alem <;1.0 Botafogo, Joga-

urna>afirma�ão varonil da genté nova. É a demonstração de Junho., GarantIU Q.sr. Cal- rão c'ontra o Portsino�th o

,
'�a :sua I?ujança nas exibiçi)es Olímpica'S de sua dextreza, i;oS �artll)S da. Rocha que a Vasco da: Gama., Flummense

.

-

,

de sua força, de Si'ia perfeição ffsicaJ de sua saudavel es- estrel�, do POl tsmouth no I e Bangu.
• piritualidade, do seu civismo, énérgico, inteligente e- ri-,
jo. Honra da raça, esperança da Pãtria, glória da Humã-
'nidade, é o jovem atleta que aperfeiçoa, com a âisGÍpli
na dos músculos, o cal'áter e' a men taTidade. Na moldura
da civilização brasileira, êlé se destaca éõ'mo uma expres
são primorosa .da- robustez sem arrogancia e da força
,sem violência, na harmqnia fundamental de àJma e cor-

1'0', digna de um grande povo. :-Todos. os aplausos, pois,
aos' JOGOS UNIVERSITARIOS".

'PEDRO CALMON

, \

Promovido pelo Vendaval E. C. será realizado dia
27 do corrente, no gramado do Independente, de Trinda

de, sensacional festival esportivo. O programa está as

sim organizado:
8 horas - Universal F. C. X C. A. Independente -

MADRID, 17 (U.P.) tos mil cruzeiros. Interes�

Simplesmente notavel foi a sante notar, que nem o com

arrecadação' do jogo desta binado São Paulo-Bangú, �

tarde. nem outro -qua.lquer clube-
Nada menos que 800 mil' brasileiro, chamou tanto a.

pesetas, passaram pelas b í- atenção do publico espanhot
lheterias do Estadio Metro- como a Portuguesa de Des

politano que em nosso di- portos. Daí, o registro'dessa
nheiro, sorna-se a quantia', renda monumental.
de um mHhão e quatrocen- .

, Dando prosseguimento .ao

I
ves" prometel:evestir-se de

Campeonato Extra de Bola grande brilho e por certo
ao Cesto, jogarão hoje à noí- arrrastará uma assistenc ia
te na quadra do Lira Tenis numerosa ao local (la luta,
Clube os quintetos do Clube Como preliminar jogarão as

Doze de Agosto e Ubiratan. equipes de aspirantes.
O prélio entre' os dois "fi- Entrada franca.

, . .

.-�' .

Taca sr. Mario Couto.
-

8,40 _ Fernando Machado F. C. X Monte Negro. F.
C. - Taça dr.xBulcão Viana.

9,20 - Caxias F. C. X A. D. Alvim Barbosa -. Ta

ça dr. João Bonassís,
10,00 _ F,ord F. C. X Caramurú F. C. _ Taça Ir-

mãos Amim. ,

'10,40,":_ Hercilio Luz F. C. X Vasco da Gama - Ta-

çà Cantara dos Vereadores.
.

13,00 _, E. 'C. Cruzeiro X Oremío Esp. Tac _ Taça
"A Capital".

13,40 _ Meyer F. C. X E. C. Machado - Taça sr.

OsvaÍdo Machado.
'

14,20 _ Esperança F.C. X Terrestre F.C. - Taça sr.

Altino Cabral. -

15,00 _ Botaf'ogo F. C. X C. A. Rio Branco _ Taça
sr. Osni Melo. ..

15,40 - Fluminense F. C. X Unidos F. C. _ Taça
sr, Flavio Ferrari - (Partida de Honra.) .

Serão disputadas mais as seguintes taças:
Taça "Simpatia" - vereador Miguel Daux, ao clu-

30 colocado em venda de tômbolas.
Taça "Amizade" - Eletro 'I'ecníca, ao clube 20 co

locado em venda de tômbolas.
Taça "Consolação" _ Câmara Municipal ao cl ube

.330 colocado em venda de tômbolas.
Taça "Eficiencia" _ Café Rio Branco, ao clube

mais bem uniformizado e disciplinado.
.

Medalha _. Joalheria Müller.çao presidente do clube
1 ° colocado na 'rênda de �tômbolas: '

NOTA: - As taças acham-se em exposição na vi�

trine da Alfaiataria Abraham à rua Trajano.

Esn éía vitoriosa- do Fla
menqo na Suêda

".

, o Flamengo, do Rio, jO-, derrotou o Mal.moe, local"
gando ante-ontem na Suécia, pela contagem de 1 x O.

Vence a Portuguesa em Madrid
,)

Hoje, sob a luz dos relletor.e \

jogarão 0'8 fives do Doze e Ub'ratan'

MADRID, 17 (U.P.) _ O
clube brasileiro de futebol
Portuguesa de Desportos, de
São Paulo, derrotou ante-on
tem à tarde o campeão-es
panhol _ o Atlético Madrid

,.

_ pela contagem de 4 a 3.
Nininho e Pinga marcaram,
os tentos dosbrasileiros. S().
mil pessoas presenciaram ()

match ·internacional.

Mais' dQis'./ pontos' pé'f'a i)
,ta·nto.,- do· Rio'

/RIO,.11 (V.A.) � Ao .que Ta, q� Manufatura. Os can

parece o Canto do Rio 'vai tcrrienses já estão agindo,
-

ganhar mais dois pontos no Assim o time Ci.e_:'Mariposa"
',T!ll'neio Municipal. lt"'qne o vai acãbar levantando t)

Vasco incluiu -em sua equi- 'l'orneio .

. 'P� <i6mingo ú1ti�o, u�;Bi.-
..A' vinda do Portsmouth

ffumínense 3 .X Santos. O

PROGRAMA:

Cemité Local t:a'arj'oe'Dse
(

'L-de, "Seguros
AVISO DE 'CONVOCAÇÃO .

'ASSE:MBLFrIA GERAD' EXT,RAORDINÁRIA
. Pele. presertt.e, dl!.,ndo cumprimilll'to ao que. f9,i deli-beradQ na Sessão de Assembléia Gera;} Extraordiná:ria de
15 de dezembro··de'1950, em FlóÍ",ianópolis, ficam convo
,cadas -na' pesso�' ·de sewf Repre.sentàntes legais, as' Segu
rador-as que' operám nQ_ Estado de Santa Catarina e qlle.
est�jam 'efu' dJa com as suas contribuições conforme tam
bém delibel'ado na referida i'euníãQ; para á SessãQ de.As
sembléia. Geral Extraordináda, que- terá lugar no dia la;
de jllPho p. ,,!,indo'bro às '9, {nov.e)' horas, na .cidade de Ita
jaí; à Tu,a,. ih- .. Pédro Feri'eira, esquin�ª da rua Samuel
Heusi (Séde do "BLOCO DOS XX"), s�ndo a se'guint� a,

ordem' dos' tra,.bãl'hos:. ainda por:dete,rminação. da mencio-

'1
nada,Assenib1éia"t

.
- -

'.
'

q,�. '. '.. •
i
,',

'

1) Apro:v<açao da 'Atá anteraor, •
'.-

,

2) . Discú�'s'ão e aprovação doS', es'tudos elaborados
pela Comissão" em torno' da reestruturação dO'
Comité;

3) Eleição da nova Diretoria;
_

4) Assuntos diversos de interêsse da Classe.
Florianópelis, 16 ·de maifl d-e 1�51.
Comit{''Local Catarinense de Seguros ..

Américo de Campos Souto - Secretário.;Reitor da Universidade do Brasil

fVos' . Jogo.s . Uriive'rsitarios
�

.'

Câtatinenses
Dia 20 - Campeonato de. Tenis.
Dia 27 - Campeonato de Atletismo..

Di.a 10 de Junho.� Campeonato de Xadrês.
Dia 3 de junho -,-. Campeonato de Esgrima.
Dia 10 de junho - Campeonato de Rêmo.

_'-"
� 1
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-CLUBE DOZE, DE' AGOSTO--

PROGRAMA'DE FESTAS -PARA O MÊS DE MAIO DE'1951.. -,

�., DIA 16 QUARTA-FEIRA - "SOIRtE-MIGNON';"_:_ DIA 20DOMINGO - "SOIRÉE'J COM INICIO ÀS 20 HORAS _' DIA
23 QUARTA:FEIRA - "SOIRÉE-MIGNON" - DIA 26 SÁ- BADO - "SOIRÊE" COM· INICIO ÀS 22 HORAS. -- DIA 30

QUARTA-FEIRA - "SOIRÉE-MIGNON" - NOTA: TODAS \S S�GUNDAS.FEIRAS ÀS 19 HO�AS SESSAQ CINE1\'lATO
"

'. '. GRÁFICA, SENDO QUE AS "SOIRÊES-MIGNONS" TEM INICtO ÀS 20_BORAS. .' A'

o
'

"

-

Por AI Neto das, muito pouca gente os ,i\r.I'JJlArl'
Quarldo Charles Brand compra. .' rvvvctl

"<que!" saber como vão as coí-, "E que a gente dit cidade
-sas pelo mundo afora, êle é mais supersticiosa do que

.. ..entre n'ã secção de estatis- à" gente do interior",
'tica dó escritorto que diri- Charles -expltêa isso sa-

;ge e Pergunta quantos' pés lientado que, 110 interior,
,41e coelho estão sendo ven- geralmente exist� mais e I
-didos por mês. mais pacata. J

Em escâla mundial, o pé No interior não há, via de I-de coelho,' é' um dos amule- regra, problemas urgentes, I

=tos ou talismãs mais conhe- que precisam ser so.luciona� i
-e idos. dos a tcrcto o custo, I

São Í11Umeras as .pessoas Quem compra mais pés!
. <que acreditam no Pocler do de coelho - os homens ou i

}>é de coelho para afastar a as mulheres? "

:má sorte, o mau olhado e Não há grande diferença,
. outras coisas ruins' informa Charles. Apenas, as !

Charles Brand - um des- mulheres têm mais vergo-I'ses noi-ts-americanos cheios nha de confessar que são!
-de iniciativa - vende pés supersticiosas. ' I-de coelho. Porisso, em geral, �las

Nos ultimos 10 �íí.os, compram um pé de ,coelho
'Charles vendeu mais de 10 dissimulado em forma artis
':mil pês de coelho.

'..

tica', e fazem da moda um

, NQ escritorio que tem na pretexto para usá-lo. , .

:.::Rua 27, em Nova' Iorque, Charles compra o "art.igo

-Charlesj-recebe .pedidos de em bruto Jas fazendas de
_

DISTRIBUIDORE��
-:pés de coelho não só de to- coelho da California. )MACHADO".cIp-s os estados n�rte:am�ri- . �oje ,em dia, �le é cO�he-l

"

.

'"canos m�s de muitos paI,ses I ciuo como o ReI do Pe do
s . C IA S�/A�e�trangelros, da Europa e Coelho ()(

,

M
'·ii.a Americã Latina.

-

I Este titulo é merecido não
;

• -

"A escala das minhas ven- só pelas proporções do ne-
" AGÊNCfAS

-das --afirma Charles -:- é

I
gocio que êle organizou mas COMER C 10 E

'um barometro infalivel.
. tambem pela honestidade!, .

."Qua�o, as coisas vão com que o maneja.' litl LE T'Ft I COS E A L E fiNA
=mal, a venda é, maior.

.
O pé de coelho ,para ter/I' .

"

-

"Quando as coisas melho-1mesnio vaêor precisa ser o,·� VENDAS A PRESTAÇOES
:l'à�, diminue a venda de pés; pé .esqúerd? trazeiró, Há lXP05iÇ�O PERMANENTE à
'4e coelho", I Il!u�ta gente que logra os ['.

.

Segundo Ch�rles o feri0- : fregueses. Mas Chafl,es não: �Q _ ?;,�/h'n (.JAí}, ••,. ' I+- !.C)�' FLOnl'·At.JO'POLIS
.meno paicologíco nada tem os pes de coeTho que ele ven- vraa U�a ILiUVYHWJv,4-L I( 11

«de extraordinário. I de são garantidos.

fEm época de dificuldades, Quando os comunistas in-
-f) espírito de superstição ex- vadiram a Corea, Charles Ve'nde se \'::pande-se em todas 'as dire- recebeu tantos pedidos de I

-

'�çõesl , pés de coelho que chegou a I Por motivo de mudanca
Como' não podem resolver alarmar-se.

_ I u�a sala de jantar de I�l�
I '«Os p;roblemas mediante me- "Até parecia - contra ele

I bufa e outros móveis.
-. +todos humanos, os indivi- - que os dias &ziagos , da yer e tratar na l-�a Silva
duos têm então a tendencía guerra passada .estavam de Jardim 187.

'

_-a recorrer ao sobl:enatural. volta"... _'
E a não ser que possuam Mas f_oi só o choque .in i- � l\ii-i\:-- PARA 'PltffURJ:,"
lluuá convicção reli.gios..a_�- cial. A proporção que o C O T TO •..

,.
" A I,

:ria, .acabam mesmo com- mundo se unia' e' tomava po-' .

�1>Í'ariuo, um pez inho de coe- 'sição contra, os. agress?re�!. ,1'1'O'J-o:io," I! "'!í 'rl'I''.ilho. . a .venda de pes de coelho dl-'., VV:IIO ,:·U U
".

. ,,>.At�yé$:,do, pé de ,çoelhó; 'minlli� - '
'

.

"

."�
...

-d'
" ,.

.

f)

-'C#arles Brand' faz ,os' mai.s· :E-hoJe'a' s�tuaçã@�' prati- I·" 'e caca f
,-diversos estudos da'nature� cameilte normal:, '

. Só no Empório Flol'iálió-
:za- humána. ,:

".,'

Os dois P'ai'Sj�\lâtino-Rme- polis.
,"Põr exemplo - diz êle ricano8 que importam maiol'

.,- e'u -vendo niais .' amuletos numero de pés de coe'lh9.são;
-:na5 grandes cidad.es, d9 que neste momel1to, a Argentina

.

:illas p.equenas. 'É nas fazen- e o Chile.
'� .

_ _..;,

. ICoelbos
. " I No Laboratorio Central

,
.,

. '! do 'Depaltt�me'nto. d/e Sa,Alde
,/ _A todas as pessQas que ,�nvIarem o rec()'l',te abaIXo, Publiea compram-se coelhos.
devidamente pree�lchid? sera remetido um cartã,ó l1l11ue-1 A- entrega dos anima�s de
htdQ qlle proporCIOnara ao port�d0:t: concorrer _num s?r-, ve .ser feita da.s. 1,311 a'S 13
t,cio inteiratn.ente GRATIS de um rádio novo de 5 val-yu- ! ho;a;s .,

\.' ",'
las �e r�,pu�ada marca.

,

.

,

.

-' I�" ,>,- ':;
. ·Cada 'pesso'a pof}era concorrer tantas vezes quantos'_--"""!"'!r"I���--_

recortes pr�enchido's enviar. \.'!
','

.

'À
.

So('iedad� Propaga.�da "ESQ'. ,-"
. r. \ - NP.IIiIl

" éaixa Pffstal, 90
"

I'

I'-Flol'ianópoiis - Sta. Catarina.
'

'

�..._IIIiii....�
NaJil'é , ., !

.
.. , ÉRde1'eç0 . , . . . . . . . . . . .. .

'
, .. I

.' --- j .'
,

'

Cl:u.a-de. . "....... . .,.. .. y' t FIWZP LIMA & I.RM.ÃOS:8stado ','
. ",' .. '. . - . ',' '-1 Cons. Mafra. 37-

1'1 (wianÓpa'lis-
-----.- L--'��'-

�..

,". ó {;; núrn�..o

:,q'. qúe V.$.
deve disci>.. '

p"'...

'I�
_

..

eserve.�,��'/ ���

.Pé de 'Coelho

•

Par(J -

Preços de mano>•
mano.' ,_' -.

Rua Tiradentes, 19-A•

Tel, 1�5�1.
.", ,--..."...��_..�-,..,,----�-_....._......_,...-..,...------.:._-----------

�........�,--"... --- ..._ ...... �.� � _",,_ .. �.,,_....-..l-__ .�... �.__ ..,.. ,_•• ' ...._ .._ ... _._._

./

'.

I
mSTITUTO DE APOSEN
TADORIA E PENsõEs-.
DOS EMPREGADOS EM

,

TRANSPORTES E CARGAS

Delegacia Regional ent San
ta Catarfna

Leva-se ao conhecimento
dos Orgãos Arrecadadores
subordinados a esta Delega-

, t cia Reg ional, dos srs, Em-'

.) -,
I pregadores vinculados. ao re-

". \ g imem desta Instituição e a

todos -a quem interessar

possa, que, por achar-se ex

traviado f iça pelo presente
I

Edital éOl1siderado NULO

para todos os efeitos. o ma-

I
teria� d� a.rrecadação.' abai-XO·.dlscnmmado.: �

�
.

5 talões modo D.A� 13 (Re-
I cibo Empregador] nrs,: . ..J

_ ,__ 11380426 a 1380550;

.�.R.. 'A'T1<'8.'
.

3 Idem - D.A. 'l (Recibo

......., ,

Suplementar) 'urs. 868351 �

868425. .

Florian�)polis; 16 de-maio
de 1951.
João Ranulpho de Olh-ei

ra. Délegado Substituto.

REINAI,DO CÂNDIDO MACHADO e MARIA DE
LOURDES MACHADO'� I TAC -- .CAT�R1NENS.

. . ...
.

'I -4 ,,<oss" eOMPANHJ-.4-

. participl;lm aos p,àrentes e pes,soàs amigas, � contrá� ,

." \ ,_,__

�: diil�:�amento de sua filha LILIA, co� o sr. Tiago .JO�é�; Bôa . Colo�aCao
'JOSÉ JOAO DA SILVA e ISIDo'RA CORRÊA DA SILVA! A base de comissão..

participam aos ,parentes e pessoas amigas, ,o contrá-I Trabalho facil podendo
to 1e casamento dê seu filho TIAGO, com a senhorita tambem s'er executado por
Lilia 'Machado. " ! moçà's. I

-

LILIA e TIA'GO I Tratar á praça 15 de No-

confirmallj. vembro; 2 - 2° andar.

·melhores

\

, Partícip�ção
.' '. .

.

Nfita: JllntQ Cr$ 3,60 em selos para a resposta.

__________________________________________�__�---- __L
•

,

' f"

\

(o(eira dos Pés
C.,mbatida no.1.O Dia
) Seus pés coçam, doem e ardem
.anto' a ponto de quasí enlouque
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas denomina
ções, tais .como Pé de-Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" co

ceira, V. não pode livrar-se destes
sofrimentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma nova

descoberta,
.

chamada N i xe d e r m,
faz parar a coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e
torna a pele lisa, macia e limpa
em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia

, de eliminar' a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na
maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne, frieiras e

írnpingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm; ao seu f.armacêu
tíco, hoje mesmo. A nossa ga-

Rixoderm ���ti;a�o;
'ara 11$ IUIC\liU Cul/mlaS proteçao.

ditai
,

"

'"
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CRUZADA '.),,105A<RUZ" No'iáds�.. .

.... As A�ricas s� reu-
,- ,.'

'

"

" resumidas Dlrao .no:·:RIO "

A instalação de rádio. no
novo ;'lin'er"

,

britânico
Ot'éan Nonarch, de

. :t1:0'Qtl Foi assim que ouvimos suprindo o que as famílias
toneladas apresenta, .entre dialogar-e, dois professores, .

em particular não podem
outras particularidades in- um dos quais se fizera pro- realizar.

tereasantes, um equipamen- pagandista ferV'orosõ de pró- i A A.E.C. do Brasil, orga
to transceptor de rádio-tele- ximo Congresso de

•

Julho. : nização a s�rviçó. de mais

fonia de ondas curtas, de Ele tinha razão. Todas as; de 1500 Institutos �e educa
alta potência. O transmis- Nações da América estarão, ção, ,I!.0dend� pOT Isto mes

SOl' é um Marconi tipo. TC8'! aqui, através de suas dele- i mo faz�r �m_n;ÓI1lE} da esco-

571 F, semelhante àqueles gações. Estiveram presentes ,_la brasI!ell'a,. e a_. responsa;
usados na costa para liga- aos três Congressos prece-j vel pela reafização. do n

cões internacionais rádio- dentes, e não faltarão ao. CIEC . .o problema central

felefônicl'l-s de longa distân- nosso. A Secretaria do Con- 1 do Congresso será "a forma

cia. .gresso já recebeu adesões
I

çâo .. integral do adolesceu
de tôdas as' Associacões de

II te". O "Congresso, do qual
Será'feif;:ma cunhagem Educação filiàdas à_Confe- U-GS v:nTIOS aproximando.'

especial: da moeda Crown deração Interamericana de desperta sempre maior in te

(Corôa valendo cinco xe- Educação Católica. resse, na escola, na família
. Iins), ;a1'a marcar a ocasião' É o continente a�ericano,

.

e. v.em d�senvolvendo _sua a

do Festival da Grã-Brota- .na expres�r�o genuma
.

de. tividade
_

de pre�ar�çao sob

i nha. 'No verso _cunhados a suas t1:adlçoes culturais {e

I
as �ençoes do EpI��Opad()

·1.Ef. ig.e
Real e

Tí.tUloS'
e as r�ligiosas�le se ver:r arre- NaClo.nal, ,co� o apoio dos

palavras Five Shil'lings. O g imentando e -organ izando, poderes públicos.
. . (.

reverso osteptãiá.a concep- para resolver os_problemas ,

. O certame de Julho mUl�o \
! ção de Pistrucci, de St. vitais da educação.. promete, e seus frutos hao:-

I George atacand? o dra�o'l _ Famíli�� ,I�rej�, - .E�tad?: de pe;r,dl_n-ar., _

I A moeda poderá ser obtida sao .as três l_nstlt:\l�oes as Pala .mscrtçces e infor-

I na Exposição de'-../Margem qu�lís� por. disposição do mações:
.

-

Bul de Tâmisa Londres. própr io'<Or iador, manifesta- Secretaniado do IV CIEG�
Encontra-se em nossa Ca- evolução. Esta humanidade que a criança que chega a

I
-x':_ -

_
da num postulado da lei na-I Rua S. Cle�1ente 117 -

pital, desd:, ontem, a
T

dele- j :-. que t�ve divina or igem -

;
êste m:llldo encó�1tre, �m O Festival- da Grã"Bret�.-. tural, compete o rnunus da Botafogo - R!o.

gaçao da FRATERNIDA-, e ínstruída para respeitar a seus pais, verdadeiros CrIS- nha de 1951 está sendo moti- .educação da Juventude. Na
DE ROSACRUZ" MAX FiE-I Jeí do Espírito Santo e viver, tãos de doce paz e suave har- vo para grandes' idealiza- 1 familia recebeu o homem a

IN��L -

ASCsô�ia_ção M1u,tel:-l o su?l!m� Amor ensin�do' mania, cresceI:do a seguir ções nos mais variados cam-I vi�a �I�:enda, e no. co�obdt Sofr.e dp. a�mit t'·nacional de ristãos
. J�lt1-1 por Cristó, e que a .levará a cercada de sublimes e eleva- pos de' atividade. Entre as· ma� apren e � m�nlllo a a -

-Só à expectativa de um.cos --:-' c.?n1 sed� em �.::) de I novo 'e muito m�i.s ev�luído l d?s ideais, d�tada de purís- mais interessante iniciati-I' b:lCwr
as p,n.me�ras p�l�-Janeiro, ,a Avenida I'ijuca I estado de espiritualidade.] arme- .formaçâo moral e de 'vas', está a da corrida de VIas. Na Igreja recebe a VI- acesso de asfixia aamâtica

di./' d b t I I
. com o seu cortejo aterrador.1.000;. que está 'reali,zan, o 'I p.rocura-se, também, formar I um corpo sadio.' "Vovôs" _ automóveis cons- i aso re.ll.,a.,u-roa, com� emen-

f
�

t 1 d d h abate o espírito mais resís-um: CIcIo de con erencias
I Jovens de ambos os sexos, I

"
. J truídos. antes da primeira '0 e per erçao a VI} a li-

=-" \' A b t I tente. Ser asmático é viver-(.icntífico-espiritualist.p,� pe-I que. se. encaminham" cons-I IA :'FRA.TERNIDADE RO- guerra mundial' (1915). mana. .o ,soo rena ura
� .por sempre de baixo dessa oba-les Estados do Sul, ViS!�2.n- I cientemente, par� os laços' SACRUZ" está convicta de ., �x:__,>-- natu:'eza mtlm� das COIsas

sessão nervosa e dissoIven.-,\lo as capitais e cidade::>, SI- da união matrimonial,' co-li' que,estas condições)de vida, Uma réplica da, cabine de' se h.a de encammh.ar t,udo e

I
-

I f t- b te. O remédio do dr. Reyn-,tüa-das no pel:cuTsO de �Ol'- nhe�endo'as normas qüe re� i seguramente, darão. lugar à comando do COII).t. - pdmei- �als, _numa per eLa su 0:- gate, a saIva"ão dos asmátí-.to-Alegre a RIO de JaneIl'O gera0 seu templo sagrado, o, formação de novas e cons- 1'0 avião de linha a jato do dmaçao ,de valores. O espl- Y

Procura a "FRATERNI- lar; neste lar somente habi-
I
cientes juventudes, que vo- mundo ---' inostrando todo o rito t�nva primazia. No Es- cos, combate efic,azmente

" M AX I
..

t d t h não só a própria asma, como>DADE RO�ACRUZ .t ,'L tará, a harmonia, a incon- luntàriamente nOI:t,earão equipamento de rádio-c0- a o e.ncou r� o omem o.,a-
f t d d qualquer bronquite crônicaHEI�DEL, sem ataca� ._ou fundível beleza do sentimen- seus passos pelos. sagrados municação e navegação, será per elçoa��n,o e sua VI a

ou não, tosses, chiad'Js, 'etc.aqern° a nenhuma r:ll,gI�o, I
to são, formado por um I mandamentos que Cristo exposto no Pavilhão de ten:ena, 1ll,lClad� no �af'. A Com o remédio dO'deReyndi�seminar a Filos.ofIa .Cns-I puro amor, santificado por I deixou para nossa salvação.

_
Transporte, na Exposição da SOCIedade e c,o�1tllluaçao na-

gate, as gotas antiasmáticasrtã, alertando à-humanIdade I Cristo na pureza de duas aI-l A�uardemf pois� os espiri-r Màl'gem Sul,ldo Festival da' tural d.� famIha.. .. puramente vegetal, o doen<lue chegou o momen.to ·dp., mas. .

I tuahstas em gllral, a confe-. Grã-BretanHa, em Londres. ,

Destmado a v�ve�. e �g:I te adquire imediato alivio,sermos melhores, maIS hu- Cuida-se, na "FRATER- rência radiofônica que os -x- dentro destas tres lllstItm-
lnimOS, porque, do contní-' NIDADE ROSACRUZ" Diretores da "FRATERNI- Serão apresentados' fil- ções, o homem é por elas e- volt�_ndo sua respiraç�ologn
J.·io seremos acordados; 'co- MAX HEINDEL de instruir'DA,DE ROSACRUZ": MAX mes'britânicos em estréia no ducado e prepal:.fl.do para o ao .rItmo natural.�INao .en-'. .

't - .'. .

� ..

.

I
"

•

d t' 'd d ,contrados no loca enVIem.no essenCIalmente espnol os I a futura mae, mdlcando-lhe HEINDEL darao hOJe as 17 Festival lnt�nacional
.

de exerCIClO e suas a IVI a es.
I ..

d t é $ 250t}que somos, pela dor e pelo

I-como
viver pensar e sentir horas pela Emissora Guaru- Filme de Edimburgh, de P6nto de convergência das I antecEIPad,amTeln e, 'f·r M'• • '. I "

'. '.,', ••�' .

1
'

O,' ,para n. e egra lCO en-':;'flfl'lmento, para aJustar-llOs durante o penodo de gesta-; Ja e, compareçam, também 1951', a ser realizado de 19 tI es, e a esco a. :; palS en-! d r R'e integrar-nos no divino

Pia-I' ção, -depois, pre.pal'a-se zelo- ! hoje, à ConferênCia.PÚbHCª de agôsto a 9 de setembro. , trega� o tes�uro que são �s!
e ma�_ 10f �e "rem�

no de Deus. zamente o amb}énte, com to-! que se realizará no 1radicio-, -'X-i. '.
seus fl1h9s, as esc�las que' mos.

b �o a en em •.s peLiJ>
A "FR�TERNIDADE RO-

I
dos .os d�talhes que� exigem 1 nal Clube 12 de Ag_?sto. Én- Muitas moças ,se dedicam., meor�cem a su� conflança. A reem o 50. ,

SACRtJ� �AX HEI�DEL, ; a FIlosofIa Rosacruz, para! trada franca. a profissões, interessantes,� IgIeJa,., �xercen�� u� man-

no BraSIl, e um movImento, mas Miss Violet Anderson. dato dIVIDO, vaI lmplegnan- ._-�-
----

qu� leva em seu cOf:,ção �.D.ia,rio da Ne'roDole te� uma� pr?fis�ão verda- �o, onde sua atividade,n.ão CamJsà,s, Gravatl\8, Pij..chama do amo01', e da calor

I
'.'. deIramente musItada paI.oa

e obstaculada, do eSPIrIto.. "'1". d ...,. Ih"'''''..

'l'd d "t 1 .

'1' mes m.elas as ...-e v.�.,,-�e tranqull a e eSplrl ua '.

'.
.

mulheres. É uma das poucas que CIV1 IZOU os povos,. o

I '

'

'.-"--....
,

....
ço� '84 'D&�s cl�t1,lra� que S()frem e I· ,

� (ALVARUS DE, .. OI;iVEIRA:) limpadoras d� Chiininês d�: ,êspírito cr�stão, a. doutrina ·i.�SXI1�t�tX�lA -IlDa.'fremem pelas asperezas do
. \

.

. � Grã-Bretanha sendo a um- do Evangelho, Ulllca capaz t C Ih' M irmundo. Para resolver oS I Weepk..Ead'. DOS' Colégi.O'.S ' c� existente �m Chicago. de teali�ar J)}enamente a 1
onse eIrO. a a.

(!omplexos problemas da f;.- l.I .

. " - personalidade human!1. O

t
..

.. .

..� _

irh,tênc1a, te'w a '}FRATE�-
-

�AI'Varu� de Oliveira) aos

à.ltmosu:n,.q.�s,6an_SOll!ai-, ..
E;l}tatllJ, mteressadó ',n@b?m"F·"r-':a"'ue'·-'i?a.'e'NIDADE" ROSAC�UZ" Ha, c�rtos assuntos que 01'. e á<m proprtos prôfes�o-. c�mum terreno dos seus sub- 'Q _' L,..-:MAX HEINDEL uma real são perIgosos de se mexer... dOIS. estudam em�coMglOS --- dItOS, quer receber, da es-

t t-Filosofia Cristã 7.n�ó c()n- É.'como se,fôra casa·de ma- di�erentes: Umfól?a quarta- i(3' .��� �7.0 cola,. cidadã?,,'�0.mp1eto�,. e fXOO .(llTlt'n .0
vellcional-, &UbIÍnlllu�t�ada nbondos., .. Certa vez ten- feira, o outro qumta, e o rJe� �r.ea.,,'f'M:.. por Isto ass�ste e aUXIlIa, fRA.QUEZA E ESGOT:A.-
par a�uêl� que- vêe� na tamos. uma. investida e tau- pai não tr_!1balha, �ó.s sáb:-- f�, "'�::. MENTú n� v.e-lho e tno�p;próprIa f{)nte das COIsaS. t,a os Jorn/alS nos atacaram dos. Ora esta- famIha nao � � r�"l1-"- Jl,-erturtrações funcinn-ais
Possui o conhecil;n-en.t'? do. que o movimento fraC1lssou pode f�,�er pIa:nos para 0_ ,...C _ CAmll'f«fIU r ...:-

masclllinas, a· feminiaas"
passado, que,ajuda a dilatar redondamente, sem que ti- .descanso do fim de se�-�, : 4. '�,;, ..'·eii�.,..". .

.

_ medo inf�ttl-da-do vista e' me-
:I con�dêneia humana e P!O- v:éssemos sido entendidos. na. . . .

'.
..

.

,

, m_prià !taças, mania d'e �ui.:.
porcionà,·.os..meios

.

�e ,(tu'e-., ',; F�mos taxa�os de lider:ar�, _Já se �ogi4t na� reparti- ': , 'e
.'. �'.

.

:
.

�cidjo, ttqn:s _ner�o.-s (ca,,:,brar os hmJt�s .anu.�ls,_çrl�:-, ,plQVlm�nt� p3;r�,..t,!rn�r, all�-lço�s p�hcas d$ a��a�arcom. 'l'c!s�'mahr folg�---pàYâ"':i!drr4:F ..

,

cQ�esJ., fr!�z:,", desa�4r�em;
cando�ilóS em sltua� de VI� da, ma_IS lll�fl�I,en�e í' enSI-, o e�_p�(hent�. do� s.a�ados. A ção. dos deveres, cadernos,. CQm Iln: s'() '\>Idro dQS ·Gotas.

�ver. a.certadamente o futuro.
11.0 ,no Br.asIl, Ja tao

de�mo-I' malOr��. da.�ndustrla gran- etc. o 'que poderia Sel,': :f'eit� Men�e].�nas. Ad'�atlas Jl�o�,O futuro"que se pode aI- t;ahzado:.,.�
"

_

..

de caIloca� J� o fez. Aumen- taníbem fora do Rio, re{>ou-' )1�s.J)ltals e rec,eI�ada.s 61a.-· I'
cançar pa FR�T�R�IbA- ..

TodavIa ,fola tempestade

I
tou o horarIo de trabalho sando merecidamente qa lu-. rI�n:enté. pur ee�tenas d_e-DE ROSACRUZ nao e ape- em copo dagua. . . durante a semana e 'a com- ta de toda Semaná. f medl�os Ilustres, Men.deh-

nas de conhecimentos teóri- Há colégios no Rio de Ja- I pensação se dá nos" cinco
. Custaria ao sr. Mini1!tr.� nas firmou-se como o mais:

eos, sem vida,. mas, sim, de neiro e talvez fOjOa ?O Rio I dias das 3 o.U 4 hor�s qiu{ .\18. Educação estudar Q ca ct1Illpleto e categorizado re.,._
plena sa..bedona"que emana -aconteça a mesma COIsa,

-I'
se trabalhavam no sal;>ado.- �� e colocar os.colég'[os (te.. vigor-aJ'l'te do '$..is.t.ema nervo-dos sêt;és quand() a Filosofia que dão sistematicalQente

..
.' Rio dentro' do r.ítnío nOl'-mall' 80

_
e das' ,energias' vitais�

de Cristo é fielmente inte�.- umafolga p�r semana, aléz_n . Ora� m�smo---que'os co-Ié- da vida da cidade? 'G!emo,s 'Sem ç�ntrà�'i:-q_dic�ç�o. NaS)
pretada,. e seus

exemPlos.vI-, <:la.
dos (iommgos. Os

COle.
- ; glos nao tIvessem a fOI.ga de

que não!
"-"

" ,j drogaruls e farmaclas-i
vidos e-sentidos a cada �l}S- gios oficiais folgam quinta- r um, dia no meio da semana,

'
"

tanta.: _

-'. .
.'. feira. Todavia nem todos os . 'seria preferível aumentar

..

Há na "FRATERNID-A_DE I colêgios escolheram (; mes-l uma aula durànte a se�ana, PA R A . F E R , O A S�·

����u��Z'�ar��:usH���� ��f!��, ���'�sf�::�á���'� i ����dno�oE a�s dci��l;:1��s qg� E C Z E'MAS,
(1�ntes, através das quais �e pelo costume de . week-end; já possuem folga q1)arta ou I NJ L A M A ç O E S,-

ensina a conhecer e a sentir I já /;;e enraizando no Bra�il : quinta-feira, passá-Ia-iam
desde a formação ígnea oa 1- fazendo parar todas as: para o sábado. Compensa
Terra à separação "(jas chis-, atividades no sábado ao ção, sem dúvida, não perda

. pas divinas da Chama cen-I m�io dia..' i
de aulas. Isto viria entl'ozar

�ral: �ara c.onvert?rem-se em Conhecemos fam�lia;-'9ue _as es�oias no rítm� �'?rm�llndlvlduos' conSClente.s na tem um casal de fIlhos, os das CIdades. E POSSIbIlItarIa

•

Aspecto de uma
-

conferência, no Teatio �o Pedro, de
Pôrto Alegre, ante-ontem

.

-.

( /

Conferência Científico-Cristã»'
no I tlube DOle dt1' Agos f OI)

,
"

COCEI.RAS,

NUNCR EXI.STIU IGlJR1.

fRIEIRAS,
. ES PtNH A'S� --E tc.

.,
/
/
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.0 ESTA1)O�Sexta",fejra, 18 de
/

maio tte 1951 7,

I

,\.

SEUS IN.1ERESSES NO
.

Rio de .:raneiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado,

Av. Rio Branco, .128 - Salas 13@3/4
TeU: 32�6942 - 22-8005.

,
, W REGULApo� -VIEIRA)

��sa em
, toqueiros
(PRAIA DO. MEIO)

Recém-construída, ainda
não habitada - 'aluga-se�'
Tratar com o sr. Tihãu.:

CUR,"'SA ---

\

CASA

/
:

-,
-: ;

r Modelo ARé�s-,:p

IUinlRla Rádio Càtarinense Limitada'
"

,a·pres�Bta 'mais ,2, insoperaveis mod�lns 'para, J9.51
/

•

..»:
, ,C,ARACTERISTI!�AS:, .

;; 5 Val'llUlas: Ondas; �longas de '550 a 1.7ÓO kC[/i?; curtas 6' �'J8mcs. 50 ost mts .

• Alto-ta,z,ante 6112 polegadas, �ipo pesado: Temada para tocc-sces.
'

• Transfm:mador urd1)ersal ,P4.-ra 90, 110, 180; 200 e ,220 volts· vdi' )_
',I '

_' VaTiavel'de 3 .se.;ç�e� :'F(5.�rr;·n,uc�o de ferro ="Caixa de. IMBUI1i de luxo.
/
_ Grande alcance _ Alta senslb�hdade _" Som naturaL

.v..
"

/

Mode,lo ARe �15

I

I.

\
.
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-Eof- eri "0 ;18- .vida· rJ�t., Saiista· Pereira1NA·aSSEMBLEIA LEGISLATIVap g .., .; ',

Em '00'0 de 'mereci- NOERIl INICIATIVA. DO DEPUTADO.• SIQIlEIRA.
Enzuhu O menor um grão ..

de feijão e roi "UE'LO' .....TTERES-SES DO MUNICIPIO DE SÃO JOA
�

salvo no Hospital de Caridade dás fédas seguiu, on- 'QTTI""
:_

lI'''''C'O'M'ERCIO DE PAR�J E'PfPEnoS ' Ã
Deu entrada, ante-ontem, do um grão -defeijão, f ican-

-

tem, via aérea, em vi- ULDjnN�APA'VOR'ADA CO'M O PR'O''JETO �D'�E' LE-IRE:'sita a p'arentes e ami- . . . .

.

..'
.

-

no Hospital de Caridade, do em estado, desesperador. GULAMENTANDO A SUBSTITUICÃO DO GOVERNA--
nesta Capital, o menor 'Orti Incontinenti Orti teve a gos, a Pol'to/ Alegre, .

DOR DO ESTADO
Izidro da Silva, com 3 anos e assistencia do dr. Guerreiro onde se demorará por
3 mêses de idade, de

.

côr da Fonseca, especia'ista em trinta dias, o nosso,

branca, filho do lavrador' esoJagoscopiã, que na ma-, prezado conterrâneo, dos,.e sob a presidência do depu-
.

sentante l)etcbista falam..os depu--

Izidro José da Silva, 'resi- nhã de ontem conseguiu ex- ,-Jomaltsta. _João Ba-: tado Vo lney Collaço de Oliveb;.a.r l'tad-�s Fcrnando O[i�eira,?pelo P.-

dente em 'Santo Amaro. trair o 'COliPO extranho
,
do tista Pereira: dedica- rea.lisou, o';üel;l; a Assembléia Le- ! S. 'D.;: e Ce,lso "Ramos Bra:l�»; pe-,

A eriança se .apresentava sé� pulmão �q_u�rdo, estando a do diretor da Impren- gis lativa, mais uma sessão o'rd i- la 'U.D.N.

rtamente ameaçada de mor- criança fora de perigo e em sa' Of'icjál do Estado e nária.
r.

o comércio de para.lelepipedcs '

te, Jlor asfixia,.. .visto haver, franco restabelecimento na- ,."Pres}dente da Asso- o "expedienfe constou'
.

apen as. O deputado Aquiles Balsini?,'
"

à tar�e daquêle dia, engolí-. quel'a casa de Saúde: -". cíação Catarinense de de um requerimento do <,i"putad� j us tif'icou e encam iúh ou à Me_sa»,.
,Imprensa. ":: Osvaldo Cabral, sõbre projeto de. um ,,Projeto d\!,.lei,. isentando ,,]G.�

,

Oihrstre
.

confrade, lei' concedendo crédito. especial
há deze�seis anos vem parapagameuto de adi.cionais dos/ ções o comércio .de pasale íepipe->
dirigindo". coIl]- elevado operári.os da Impr-ensa ,Oficlial, do . do�. d� par-ticulares coru as P:r�-.\.
espirito público e ab- Estado, ..projeto que' se encontra f'ei tu ras .e d.estinados ao" calca=

n€ga�'.ão,· a Imprensa esquecid�. O, orador" �ede que, o

Oficial do.Estado, que me'smo seja djs tr ib uido às Co"
• sob '�t" sua inteligente
orientação 'foi organi
zada e _se tem desen-'

-Com n úmero lega-l: dI.! dcpu ta= j
"

Apoiando a proposta do repre--

. i -r/Ó,
[mpô sto. de vendas e co-nsigna--,. . -' '..

_.-•.--.------.--.-:�-:'''!!-..'!''---...-�•

.;;;�.;,,-.,�...:.-.-*''7�....-.-.-'_-_.,.-_'!'.-""_._--"'!- • I!'

menfo dãs· 'vias .ptlblicas das ci-«

dade S,'

-

'volvido; aparelh-:Ú'ido:':se para servir, cada vez .. melhor,
às: suas finalidàde';" .

.

.

", ..
' Áquêl_EYdépahámento. .técníco ,da Secretaria do In-

N'a' eaAmara·
.

Muo-Ie' I·pa··�I,�··
.

!:��.1;�:r��:��Ç��!���:�!�s7�0.a.;�.�·�:�;:�1����:':�: �b�:�
, oficiais que alI" .com a experfmentadà competencia dos

.
�eus operários; se. tê.I11 realizado. relativo a um aumento de diárias

A SITUAÇÃO DO DISTRITO DOS INGLESES
:

'.':.,'
"O ESTADO" 'õeseja:'ao 'ilustre confrade feliz via- dest.inadas aos presos de cadeia

,

.

'.. gem.
:

_, civil, visto as atuais serem insu- Reis, sôbre concessão de indulw"
r ' ficientes pata dar aos mesmos, _ -colet.ivo, a presidÚri'os do E,stado._

,Na-suá sessão de ante-ontem, a Camara Mun icinal .:---.---.....,.,..:;o.._-----�.....,..--',----------,
1"., alimentação sadia e suficiente.'

ocupou-se lon'ganl'énte da situação do Distrito dos Ingle-
.• ";CO'

, .' . _. "'.�'.
. ,

.;.' Atendendo ao nobre apeló das
s�s, onde as aü'toridàdes policias estão provocando um O M,enlstro·.·do· 11.18.rI0."r do Brasl-'1ambiente de intranquilidade.

'

,
'.

.' '_ signatárias presididas pela I!xma.
. .

"
,

sra. Costa Neves, damas d� acri-
Como é do conhecimento publico, no pleit.o de OlltU"- f I'

A

b
"

I·d··
•

d d. a a soro' a V'O I arl8 a ia solada$ virtudelll cl'istãs e de' ad-
bm aquele distrito votou com esmagadora maioria no ti

. ,

0;. " " U
. .

ii
' - , mil'áyel fidalguia, sempre devota- cessão de ln�ulto é ';prerrogativaPartido" Social' Demoçratico, dado' .o prestigio dos cida� d'as Ime·r·,c·a..s- < da a minora'r os sofrime,ntos dos do Presidente da República. Por-'dã.os que ali Q!:upavam cargos publicos e os desempenha�

"",'
. , menos f&vore'cidos da sorte, o isto é Jlela rejeição.

vam a content() aó povo. C.om a vitoria lldenista, está hà� NEW YORK, O Dr·'f do ésforçq para a defesa co- j'lust':ado l'e!)l'escIltante pessed','s'• _- ,Sô)ne o assunto falou bmb€>.m....vendo -o jnfeliz Pl'oposito de amesql1inhal' aqueles mes:" João Neves d_a Fontourâ, : mum, compromisso êsse já .' .

'" " ta leu e e'lCal)nnhou a Mesa con o der)lltado B\lI,cão Via'n" Aue...
·

.•

mos- c,idadãos e, tambem, de exercer vingança contra os Ministro das Relaç,ões Ex': i assllmido 110 'l'ratado do Rio
'

.' ".. .' <,
-

-.., ••

.

.
'

. . '.! .'
. V1ncentemente JUstlf1cada uma

pessedistas, que estão sendo constantemente ameaçados tenores qo BrasIl, -acr�dIta,' de J.aneIi'o. Acrescentou ele
I!'

_ : '

-,
.,

.,
. _

nc Icaçao para que o Governo do
e pe.rturbadÓ's em seu trabalho. Como falhassem as me- que, como resultaoo da re-, que a mmor preocupacao d03 t E I d'
didas das novaS' autoridades, que ali- não desfrutam de t

._

d lt 1 M'
.

t d E t
.'

d
sta< o se Igne de dar ao proble-

cen. e 'reunIaO . e ,consu a, I mIS ros a, x enol' as
ma da alimentação dos detentosqtialqtier prestigio, a UDN resolveu ,enviar para ali ore.al,!za.da em Was.hingto.n, _as ,', Repúblicas .

Americanas,
'.. nas cadeias civis.

Soro Euclides Pereira, (Quidoca), o qual, não se sabe por- r,epubhcas ameqcanas tem I quando reumdos
..

em Was
Sôbre o múnicípio de São Joaquim.

qUi! .ll,em COmo conseguiu chefiar uma escolta de poli- agora um·maior senso'de so- t hingtoIl; foi a' reali-zação de
dais. '

lidal'iedade, tanto no que uma paz democrática, uma
,

. pio de São Joaquim; que repre-Conforme ficou· apurado, aquelã escolta era pafa diz respeito aos setores polí- paz justa, baseada na igüal- .

�
, senta na Casa, ocupou a tribuna

provra ao povo dos Ingleses que agora quem manda é a ticos e militar, quanto ao d�lde de direito para toaos,
- oC-deputado Ened\n� Batista Ri-UDN. O caso {!li levado ao conhecimento da Camára pe- que se refere--á c.ooperação uma j:la:ti que melhorará as

beiro.
10 sr . .Antonio -Apostólo, representante do Distrito, que econômica recíproca., condições

A
de vida de todos

"d "d d
.

f
�

't
'

O M'
.

t dE'
O ol'a<lor se estende .em COlIsi- Pôsto a votos, 9,projeto é re;"'I\-'ao envez e um pem o � e 111 ormações', an es apresenta- Iins 1'0 o xtenar do '

os povós;
d I I

. de1'ações sôbre deficiências do I
tado.

-.
O reso veu solicitar um protesto pela interferencia de Brasil esclareceu seus pon- "A poIític-a exterior do

.

"1 I 1
..'" sistema rodoviário_ naquela

COO,'
O caso da substituição do Go..-er--

um CIVI sem qua quer ig�ção com a policia, para che- tos ,de vlsta por ocasião de

I
Brasil", disse ele, "se deter-'

d
-

.

ciaru:ma escolta,. A bancada da UD'[ÍÍT, pela voz do sr. Vi- urnalmoco dado em sua ho- milU': a cumprir inteiramen- ;l1un�, e .à voga novas 1'odonas,
. .na�{)r do Esta�o _

"-
,.

1
.

A
. _ 't' b'

- .

- de ha mUlto reclm,ladas pelas as- Refenndo-se ao proJeto...;fe �e!;"tor Fontes, propo,'l, ante o' protesto, a nomeacã6 de uma menagem, pe a ssoclaçaq. e com suas o ngacoes Jll'n- . _.
'r'- '.

.

Coml'''sa-o EspecI'al pal'a I'nvestI'gar' os acontecI:mentos dos' A
I.
'B :1' I t'

,.

N
- U'd' 'O

p1raçoes do povo, lI1clusiye a li-, apresentad��pelo deputado W.i.l-·
� mencano- rasI eIra e pe a o as açoes nI as e a r- _'. . '. I. A • .'_

I I E S
.

d d P A'
.

.

-

dE' d A
gaçao de CIdade a Estrada de mal>D1as sobre a substItmçao ut>....ilg, eses .. � ss.a proposta, partida da VDN, causa es!)ecie, OCle a e an- mencana. gaIllzaçao as < sta os me- . I

'

F I: d f
. ,-

.

O B 'I
' , I Feo'o Ter,eza Cristina. Concluindo Governadm' do ,Estado, em seus,.

porquanto envolve uma m-oção de desconfiança ao sr. oram e ogIa os os es 01'- ncanos.
. raSI -sera a for- I .

.

. ,. " ,
•. . .' . . . , o deputado Ene<l!no Batista Ri- lluped;lluentos, o de'putado Ii r.au-·
SecretarIO da Seguranca PubIrca, -a quem compete"fazer ços cooperatIvos. das 21 na- taleza do mundo lIvre .�no' b' IA

•

h
' I ';

li" h d'- " .'. _

'

• ,/' � •

' €11'0 e e encamll1 a a Mesa uma' CISCO '.Lascaren .as IZ que esse---
essas smdIcanclas. Como aquele tItular não pertence a I' çoes amencanas; em seu AtIantIco Sul". '.

d'
-

Ab
. I . t' '. .

..

UDN' , J!" • • I l!1 'lcacao so 1'e o tema que aca- : proJe o V1sa' a cercear as atívl-'
.

, reforça alllda a nenhuma conflanca dos udenistas prOLlCU(i) trabalho pela paz, Entre os braSIleIrOS pre-' b d'dI'
-

I' d' d d" t t" d E_

., 1 . _ '.

' ava e esenvo ver. a es a mll1lS ra 1vas () xe-
na atu.açap�do mesmo. por ocaSIao da

.

realIzação sentes ao almoco se encon-I E t" d F 't' d t b I
A', b .. .

.

-'.
-

, ,:,
.

I s rela o eputado ; rancisco . cu 1VO, quan o es a e ece,_qne 6'",

... ancada do PortIdo SOCIal DemocratIco, num ex- da confederaçao, Washmg- travam, MaUrICIO" Embaixa- I
. ,',

. Neves, governador não se pode ausentar-
pl'eSSlVO exemplo de pratica democratic�, ·disc-utiu o as- ton.' ,,-.'0'--., � dor do Brasil nos Est'ad'os rp I

..
.

.

I I
�. , e a prUllel'l'a vey, ocupou a tri- do Estau(/ nem por 24 horas, selD:>

sunto com p �na iberdade, sendo a sr. Osmar Cunha con-
. :Disse o Sr. João Neves da

I
Unidos, e J.oão Carlos'AMu-

',. .

. buna parlamentar o deputado ,previa 'autorização,tra a Comissão porque o papel da, Camara não pode ser Fontoura qy.e, nenhuma, na-
.

niz, Emb.aixador do Brasil'
,

Francisco Neves, 'representante O tel11a provoca discussão, CÓéI�JLoli�iall e pronunciando-se a favor os 81'S. Flavj'o ,Ferra� ção americana se desligaria junto ás Nações Unidàs .
.-

.

F
"., .

.
' ' de Tubarão, pelo Partido Traba-· 'apartes dos deputados Fernand_

'ri, EdlO edringo e Antonio de Paula Pereira. _

IA C
. -

E
.

I
.

----'"
lhista Brasileiro. '

' de -Oliveira e Wilmar .Dias.
"

omIssao speCIa ficou composta dos ,S1'S. Fla-

8 -Ib IOF
Depois de dirigir uma �allda- Depois de ler trechos_da entre- ,

vio Ferrari, Edio �edrigo, Rafael Digiacomo, Jupy Ulis� Derr. 'as na ep ornando '. .

(
"

.

.

• IJ, çáo aos colegas ''com assentô' na vista concedida·à Im.prensa pelc>�
sea e Vitorio Cechetto, devendo quanto antes iniciar seus . ..; .'-' _.'

trabalhos.' 'Ibanl-a . ·Olive-I-ra : Casa e a.os;,trabalhadores das' ci- sr,.Irineu Bornh;:lUsen, relatiVO1&-

ti d&des e da lavoura que llte sufra- a beneficios qU!l o mesmo teriw_

.

-:-:_ _
..

� '!a.�: �- �.� -_.__ -
..�..,...... te:��i��;;-����:a;-q��n� I � efeméride de hoje 1'e- �::a;roobl::::' �ao;::;:r!U! sZ� . :o:;:�:�d�i:i;ea us;nt:��:ari::;,

n'-8' b--""ancada pesseil.·s"a
-

revo!ta' <:0ntra o g�verno,

cQ-1
gista o aniversári�. natalíció \'alori,zar cada vez mais' o traha- deputados 'pe�sedistas ,para qU6o"

'

• -mulllsta na _Alballla esta se do sr. Deputado Fernando lh,�aor,' afim de ligá-lo mais à o l'eÍel'ido prpjeto seja retínd�,

A S bl'
-

d E'- ..' d ampliando e os maqúis anti- Oswaldo de Qliveira, repre� ,terra e evitar se deixe seduzir dos 'trabalhos da Casa.

na 8 em ela o s.a o ·comunistas lutaram contra sentante de Canoinhas na pelas ilusões das ci<iades.,(' < Em favor do projeto
\

_.

.

as forças governamentais a Assembléia Legislativa do
.

Elogia o Cprojeto-<fé lei a�l'e- Ocupa a tribuna, a seguir, .".,.

homem possa se. JIl�nt�r
..cOII).1

quentes, em cujo gr�nde nú-, 80 �UHometros
..

>de Ti�·an
..

a, I Est�dO
.. ,.

eleitÓ R.�lo Partido sentado ii. Câmrll'll- dos Depl}tadllij deputado Wilml!r Dias, autor �()o.

a espetacular illlSlgll1flcan\ mero se encontrm_n; ás. vezes, capItal albalíesa. Segundo SocIatDelllocratIC{). pelo i'epresén_tante udenista Má- proje_to, o quai d.(lfende o dir�t@"

cia- de <;inco cruzt1h'os dia- criaturas inocentes:" essas .fóntes, refugiados"al-, O' ilustre conterrâneo; rio Peixoto, ,'l'elativamerite ao de aprese!}tar os 'Projeto_:! qu';.
rios eom que-�stão vivendo

,/ ". .' baneses"declararam quê .

ÓS pl'estigjosó politico., pesse- problema da.:- produção e pl'OPÕ� bem entender e Rcentu!l que nãn,.<

_aqueles 'que, por destino ou INDICAl\-10S:' maquis do general Baral-� distá; é uma das espel'anÇ3s telegrama ao' me'smo,':'.envian. se visa ab�olutalllce�te a cercear'

por
-

circunstâncias pura- que a Assembléia Legisla- ,tharas nlavimenta·ràm-se. pa- moças de Santa Catarina e, do os l!.pla�sôs da Casa à sjla a liberdade. do. governadol'_
.. J}l'ente"'imprevistas, fora�, tiva, ,por um n�tul'al espiri- ra a zona entre Tirana e EI. no pal'lamento est�dual, pa- iniciativa. Continua ria aa pagina ;

",·eoitdenados á vida sombria to de justiça e �le' profundo bassan. .para varias "':esc.à:ra- ra onde o levaram os correli-
-- doa c4rceres_; .' _ ,sentimento de fraternal soli- muças c.ontra forças alba�e- gionál'ios de su� terra natál,

'F'
,.' .

'

, Ç'opsiderandó, á vista do -dariedade humana, dirij�-se sas comandadas pór russos.. recebendo eXpl'essiva vota- .... ..'
.

.,

Jz'
.

iiei}>osto, o preso spfre, ,àlêm. ao ,ilustre çovetn�dor do ,Ésses l�efugiados dizem que ção a 3 de outubro, do. ano'
.

''''-�.'',1ft" ::,'
.. :

:,.,' �a.,.,,:.>8.,......• ':
.. ".. .

I>�da privaçãô '�a liberda�e, ai CEst�do.'�o�iéitando mediôas 0, ptim-ei�o ministro Enver find9,. efita-se impôndo pela I-�._,.
c, .

. _..,��tivª-Çã'o:d'o' álimeQtó1,mate- ·de ef,-eito·.iinedia:t.o'-á :sÓlu�'Ô oIJ:coxha e o'ministro do IJ;te- inteHg�ncia e pelo· seu de- I., . . '.

nal;devi992a<? Ç9tpojá q�e.:,d()-�<Oll��iàm ai3.:?e }l).e--: l'�ol··;::M��lÚrt �.h�hu não são vo�a�ento às ca;u's,as d?rp.o- ,,- Deviamott? todos,' nós os patriótas, forçar G:«

o' .en�rregado de prOver l!1orar a ptemente sltuação VIstos ha 'Vanas semanas' e cratlcas, em prol dos'- IíIte- Govêrno dQ: Es�4o : a um grande, emprésti:mo. popn---
suas necessidades não pode -dos presos recolhidos nos d'i- �ão.com.pareéiram às c'ome- reases magnos da coletivi. lar

,c .

.;/', '..
.

fazer milagres e sÍIri .se à· versos- estabelecimentos dé nior(l.çoos' de 10 de maio. dade barriga-verde: - Uma espécie de vaca monstro'!
. moldar á.s aperturas da lei, reclusão, com um razoavel Não houvé qualquer explica- No dia de hoje, o anivel'- - Isso mesmo •.. . �
:'e a cu� obd'iênéia ning'uem aumento para Cr$ 10,00' ,a' ção oficial. para asila au-! siu'iante receberá., sem dú- . ./ - E. s�rá que elà daria leite?
�PQd:e faltar;, ' títuló de diarias para sua sencia e, há conjeturas de vida, as'mais 'c._aras e 'ex·

.: '

.

./,"
..

P6nsideran?0, fi,nahh�nt�, manutenção.
_

'que amlio�.tÉmham sido in�i-rpressiva� hom�nagen� .

dos <...,

','c' "'.72.,_

.. ,'

'''..,'' /�,-;'?P�,�_Ch,.19.�"�,-".'�y�.-"r' ",.q_ue a reclusao, 80 por SI, Sala das Sessoes, 17 de, mados a Ir a Mos'cou a fIm' seus amIgos e C()rr�hglOna-
. . ..

__
,,���y,� �4L

_basta para castigar àqueles. Maio de W51. de explicar. as recentes de- j rios. "O: Estado", com pia� __ '� "

(jure são chamados dei in- ! M. Siqueira Bello.-' .sol'\Íens civis na Albania.
'

zer,. abraça-o cordialmente�
"/i S "

r-

FI ri 1.11Óp IH!ôl,\ .....:.., J 8 de Maio de Hl51
�--------:".; ..

_._-;--
.._-_.--_._ .. ,

, ..
'.

.,'. .,

missões para, o competenje' estu- Em, seus al'g;nmento.s o. o:�ado}7-

do. ' ,�:
.

" 'diz ��e: 'o')l�pôstO: atualmente ?e-

Nobre iniciativa do d-eputado. Si- çai', duas vezes, sôbré. aquele. ce-«-

queira Bello- :méréíó, o que �em' ág;âva�' o -CU$�-

,,·�O deputado .Siqueira Bello, re- :t,o das obras, ':sacrific�n_do, _

�s-:'_
pÍ'ese'i'Jtante de Caçador, ocupou a S\I11, o povo, pois, "em últinm .t<n:a-

tribuna pára dar conhecimento à li'z�, é êste q'U'; p�ga...'
"'

Casa de um abaixo assinado de
.

Indulto a.presidiãrios
._;......._........... .".

,dJstintas senhoras daquela cidade, Na _ordel1\:}o dia, entrou e�,

primeira discussão projeto d.e leik
de autoria do deputado Kondee-

I
---------------------------------- .------------------

Á respeito, a Comissão de .Justi-,

'ça, ,unan.i'memente, havia opInad«o.,
'

pelo arqu'ivaniento';'
Com a palavra o deputado Eg--

ií,valet J:'ires esclarece que à'-.eon--

Expondo problemas do munid-

ciSando leis federais, opina ,'ll�
sentido de que' a Casa,'se ,dirijao".
ao Poder Exeeutivo f solicitando:"_
l� �rõvidência pára que () Gon-·

s�lho Peniten.ciário, aproveii:an1i'fr�
a oportunidade-- de indulto p';;lul!;;y
comemol'açôes dÓ-Ano Santo, c:':--,
caminhe ao presi,dente da Repú,.-,)
blica o menor número possive:!!]'
de ped,idos de indultos.
A respeito há breve discussão....

'. /'
" \
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